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APRESENTAÇÃO 
 
 

A partir das temáticas das disciplinas de “Jurisdição Constitucional” e 
de “Constitucionalização do Direito Privado”, ambas da linha de pesquisa 
“Constitucionalismo Contemporâneo” do Programa de Pós-Graduação 
(Mestrado e Doutorado) da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, 
nasceu a ideia da obra que ora se apresenta. 
 Estudar a influência que as normas constitucionais exercem sobre as 
relações privadas e, ainda, do ponto de vista das decisões proferidas pela 
jurisdição constitucional, é, sem dúvida, realizar a abordagem de uma temática 
tão ampla quanto atual. Esta tarefa foi enfrentada pelos autores que compõem 
a publicação, todos vinculados a programas de Mestrado e Doutorado, de 
diferentes instituições de ensino do País e de Angola. 
 Nesse sentido, considerando a amplitude das relações que se inserem 
dentro do grande tema “Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais nas 
Relações Privadas”, os capítulos que conformam a presente obra tratam de 
questões contemporâneas, todas envolvendo alguma questão atinente aos 
direitos fundamentais, que vão desde o direito à saúde, à vida, à dignidade, 
incluindo a relação entre direito e moral, poderes privados e democracia. Não 
se descuidou, obviamente, de buscar a visão jurisprudencial dos tribunais 
pátrios, através da análise das decisões subjacentes aos temas abordados. 
 Destaca-se a importante contribuição do capítulo que inaugura esta 
coletânea, de autoria do Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet, pois qualquer trabalho 
que busque tratar de direitos fundamentais certamente qualifica-se com o 
contributo de um dos maiores autores brasileiros no assunto. Por este motivo é 
que o capítulo que abre o livro não poderia ser outro senão “Os Direitos 
Fundamentais (Sociais) e a assim chamada proibição de retrocesso: contributo para uma 
discussão”. 
 Importante ressaltar, ainda, o esforço dos organizadores da obra, 
nossos orientandos do mestrado da UNISC, iniciantes na caminhada científica, 
mas que, desde já, despontam no profícuo e, ao mesmo tempo difícil, caminho 
que é a construção teórica, sob um viés pragmático, da ciência do Direito, 
brindando a comunidade jurídico/acadêmica com publicação de tamanha 
relevância e qualidade.  

No sentido de selecionar criteriosamente os textos, os organizadores 
buscaram, por intermédio de um conselho editorial altamente conceituado, 
composto por professores doutores, atuantes em Instituições de Ensino 
brasileiras, portuguesas e chilenas, agregar qualidade substancial aos mesmos, 
proporcionando aos leitores o acesso a um conteúdo duplamente distinto, pois 
são reflexões balizadas tanto pela ótica dos autores dos capítulos quanto pelas 

 

 



avaliações realizadas pelos conselheiros. 
 Por isso, afirma-se, com segurança, que se trata de uma contribuição 
acadêmica destacada e qualificada, arquitetada por pesquisadores engajados e 
destinados a, tijolo por tijolo, construir o conhecimento jurídico, por um 
prisma científico. 
 
 Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, outubro de 2014. 
 

Jorge Renato dos Reis 
Pós-Doutor em Direito pela Università Degli Studi di Salerno – Itália. 

 
Mônia Clarissa Hennig Leal 

Pós-Doutora em Direito pela Ruprecht-Karls Universität Heidelberg – Alemanha. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

NOTA DOS ORGANIZADORES 
 
 
 No momento em que publicamos a presente obra, não poderíamos 
deixar de, em breves linhas, expor a satisfação, os objetivos e os 
agradecimentos à concretização deste trabalho, que se emoldura como uma 
contribuição não apenas à comunidade acadêmica, mas à construção de um 
“mundo melhor”, compatibilizado ao ideal de uma sociedade livre, justa e 
solidária. 
 A satisfação em organizarmos esta obra coletiva resulta de algo além de 
uma compilação de trabalhos afins, provindo da solidificação dos laços de 
amizade adquiridos no decorrer da caminhada acadêmica. Significa dizer que 
nenhuma obra se torna completa sem a construção conjunta de vários atores, 
cada qual colaborando com o seu tijolo. 
 Nesse sentido, o propósito não poderia ser outro senão o de incentivar 
o debate científico e jurídico voltado aos temas que formam o objeto de estudo 
dos organizadores, quais sejam, a Jurisdição Constitucional e os Direitos 
Fundamentais nas relações privadas, sob um viés específico, compatível com o 
Constitucionalismo Contemporâneo. 
 Se a gratidão é uma das principais virtudes do ser humano, não se 
poderia deixar de fazer alusão às pessoas e instituições que, de alguma forma, 
contribuíram para a concretização do desafio de proporcionar um livro de tal 
quilate.  
 Assim, resta, primeiramente, um agradecimento à luz propiciada pelo 
Senhor, pois, independente de crença ou religião, o fato de se acreditar na 
existência de um ser superior conduz, de melhor forma, à consecução dos 
objetivos propostos. 
 Posteriormente, às nossas famílias, que, com compreensão e incentivo, 
contribuíram à publicação, principalmente com o apoio moral e material, 
abdicando do nosso convívio nos momentos de dedicação ao trabalho 
dispensado à concretização do presente livro. 
 Aos nossos orientadores, Jorge Renato dos Reis e Mônia Clarissa 
Hennig Leal, pelo conhecimento compartilhado e pelo incentivo a nós 
presenteado, que nos faz sentir, além de um sentimento de gratidão, amizade e 
fidelidade, uma imensa admiração, pelos profissionais e humanistas que são. 
 Ao Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado) 
da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, em especial à sua 
coordenadora, Profª. Pós-Drª. Marli Marlene Moraes da Costa, e aos nossos 
professores da linha de pesquisa em Constitucionalismo Contemporâneo, 
Profª. Drª. Caroline Müller Bittencourt, Prof. Dr. Rogério Gesta Leal, Prof. Dr. 

 

 



João Pedro Schmidt, Prof. Dr. Clóvis Gorczevski, Prof. Dr. Luiz Gonzaga 
Silva Adolfo, Prof. Dr. Janriê Rodriguez Reck e Prof. Dr. Raimar Rodrigues 
Machado. 
 Aos autores que, dos mais diversos locais do país e das mais diversas 
instituições de ensino do Brasil e, em especial a Profª. Elisa Rangel Nunes, de 
Angola, e aos Profs. Ingo Wolfgang Sarlet e Rogério Gesta Leal, que aceitaram 
nosso convite e encaminharam seus contributos, sem os quais a publicação da 
obra não se realizaria. 
 Nossa gratidão, também, aos Professores Doutores das mais distintas 
instituições de ensino do Brasil, Chile e Portugal, que nos honraram com a 
composição do Conselho Editorial que, criteriosamente, apreciou e avaliou 
todos os capítulos que compõem o presente livro, apontando, quando 
necessário, as oportunidades de melhorias, além dos oportunos elogios. 
 Por fim, resta o nosso desejo de uma boa leitura. 
 

ANELINE DOS SANTOS ZIEMANN 
FELIPE DALENOGARE ALVES 
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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS (SOCIAIS) E A ASSIM CHAMADA 

PROIBIÇÃO DE RETROCESSO: contributo para uma discussão
1
 

 
 

Ingo Wolfgang Sarlet 2 
 

 
1 O Estado Constitucional, o dever de progressiva realização dos direitos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais (DESCA3) e o “avanço” do Poder 
Judiciário -  aproximação e delimitação do tema 

 
Considerando o quadro normativo constitucional contemporâneo 

dominante, pelo menos no que diz com a evolução em termos formais (textuais) 
e quantitativos, é possível endossar a afirmação de Peter Häberle no sentido de 
que os direitos sociais (aqui compreendidos em sentido amplo, abrangendo a 
dimensão cultural e ambiental), especialmente em virtude de sua umbilical 
relação com a dignidade da pessoa humana e a própria democracia, constituem 
parte integrante de um autêntico Estado (Constitucional) Democrático de 
Direito4, à exceção, por evidente, daquilo que se pode designar de um 

                                                 
1 O presente (já publicado) texto corresponde a uma versão apenas parcialmente alterada e 
atualizada de textos anteriores da nossa lavra, com destaque para o nosso A Eficácia dos Direitos 
Fundamentais. Uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, 10ª Ed., Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 433, bem como o artigo publicado sob o título “A assim 
designada proibição de retrocesso social e a construção de um direito constitucional comum 
latino-americano”, in: Revista Brasileira de Estudos Constitucionais n° 11, julho/setembro 2009, 
p. 167-206. 
2 Doutor e Pós-Doutor em Direito (Universidade de Munique e Instituto Max-Planck de Direito 
Social Estrangeiro e Internacional, Alemanha). Professor Titular de Direito Constitucional na 
Faculdade e no Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado) da PUC/RS e 
na Escola Superior da Magistratura do RS. Membro da Diretoria do IBEC – Instituto Brasileiro 
de Estudos Constitucionais. Professor do Doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento 
da Universidade Pablo de Olavide, Sevilha, Ex-Professor Visitante da Universidade Católica 
Portuguesa, Lisboa (bolsista do Programa Erasmus Mundus), Ex-Pesquisador Visitante nas 
Universidades de Georgetown e Harvard, EUA e no Instituto Max-Planck de Direito Social 
Estrangeiro e Internacional (Munique, Alemanha), Pesquisador visitante como bolsista (fellow) 
do STIAS-Stellenbosh Institute for Advanced Studies, África do Sul. Juiz de Direito no RS. 
3 Ao longo do texto a expressão “direitos sociais” (nem sempre acompanhada da sigla DESCA) 
estará sendo utilizada em perspectiva genérica, ou seja, como abrangendo os direitos sociais, 
econômicos, culturais e ambientais. 
4 Cf. Peter Häberle, “Dignita’Dell’Uomo e Diritti Sociali nelle Costituzioni degli Stati di Diritto”, 
in: Costituzione e Diritti Sociali, Éditions Universitaires Fribourg Suisse, 1990, p. 99-100-102. 
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constitucionalismo meramente textual ou aparente, lamentavelmente não raro 
de ser encontrado5.  Com efeito, ainda de acordo com Peter Häberle, ao mesmo 
tempo em que a dignidade da pessoa humana, na sua condição de “premissa 
antropológica” do Estado Constitucional e do Direito estatal, implica o dever 
do Estado de impedir que as pessoas sejam reduzidas à condição de mero 
objeto no âmbito social, econômico e cultural, o princípio democrático-
pluralista, como consequência organizatória da própria dignidade da pessoa 
humana, assim como os direitos político-participativos que lhe são inerentes, 
exige um mínimo de direitos sociais, que viabilizem a efetiva participação do 
cidadão no processo democrático-deliberativo de uma autêntica sociedade 
aberta6, da mesma forma como – cabe acrescentar – não se pode mais conceber 
uma existência humana digna sem a garantia de um ambiente ecologicamente 
equilibrado e saudável e sem que o Estado Democrático de Direito seja 
simultaneamente também um Estado Socioambiental, que tenha como tarefa 
permanente a proteção e promoção sustentável dos direitos fundamentais em 
todas as suas múltiplas dimensões.  

De outra parte, em instigante e influente ensaio produzido há quase 
quatro décadas, o mesmo Peter Häberle (antes, portanto, de alguns autores mais 
recentes, festejados, neste particular sem razão, pela sua originalidade e 
pioneirismo) sublinha que precisamente o referido vínculo entre dignidade, 
democracia e os DESCA (entre outros aspectos, importa frisar) evidencia o 
quanto, em certo sentido, todos os direitos fundamentais são sempre também 
direitos sociais, visto sempre terem uma dimensão comunitária, mas em especial 
por serem todos, em maior ou menor medida, dependentes de concretização 
também por meio de prestações estatais. Ao mesmo tempo, tais vínculos 
revelam a natureza meramente gradual e relativa das distinções entre os diversos 
tipos, manifestações e funções de direitos fundamentais, de tal sorte que tais 
funções e tipologias devem ser compreendidas e concretizadas em conjunto, no 
sentido de se complementarem e reforçarem mutuamente7. Aliás, é 
precisamente esta interdependência uma das razões que dão suporte à opção 
terminológica em prol de um Estado Socioambiental, e que, de outra parte, 
recomendam a inclusão, no mesmo plano, dos direitos e deveres ambientais 
(ecológicos) no rol dos direitos econômicos, sociais e culturais, não sendo o 
nosso propósito adentrar aqui à discussão a respeito da correção de tal opção 
terminológica e mesmo conceitual. Para salientar ainda mais tal perspectiva, 
basta, no momento, recordar que mesmo os direitos civis e políticos têm 

                                                 
5 Cf. Peter Häberle. In: EuGRZ 2006, Op Cit, p. 533-34. 
6 Cf., novamente, Peter Häberle, in: Costituzione e Diritti Sociali. Op Cit. p. 100-101. 
7 Cf. Peter Häberle, “Grundrechte im Leistungsstaat”. In: VVDStrL 30, 1972, p. 76. 
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experimentado um processo de releitura e mesmo reconstrução, adquirindo, 
como de modo sugestivo formulou Vasco Pereira da Silva, uma tintura verde, 
ecológica8, como bem o demonstram, citando-se apenas alguns exemplos, o 
reconhecimento de uma função simultaneamente social e ambiental da posse e 
da propriedade, o direito às informações na esfera ambiental, a noção de uma 
ecocidadania9, assim como a conexão entre saúde, moradia, trabalho e meio-
ambiente. 

Por outro lado, para além da circunstância, muitas vezes apontada de 
forma crítica, de que muitas constituições (especialmente de países tidos como 
periféricos ou em desenvolvimento), dada a amplitude de seu catálogo 
constitucional de direitos sociais, talvez de fato tenham prometido mais do que 
o desejável ou mesmo possível de ser cumprido10, aspecto que também diz 
respeito ao que já se designou de uma banalização da noção de direitos 
fundamentais (fenômeno que não se manifesta apenas na seara dos direitos 
sociais)11, há de se reconhecer que, transitando do plano textual para o da 
realidade social, econômica e cultural, a ausência significativa de efetividade do 
projeto social constitucional para a maioria das populações dos países 
designados de periféricos ou em desenvolvimento, marcados por níveis 
importantes de desigualdade e exclusão social, segue sendo um elemento 
caracterizador de uma face comum negativa. Tal crise, no sentido de uma crise 
de efetividade, por sua vez, é comum – em maior ou menor escala – a todos os 
direitos fundamentais, não podendo ser considerada uma espécie de triste 
privilégio dos direitos sociais, precisamente pela conexão entre os direitos 
sociais e o gozo efetivo dos assim designados direitos civis e políticos. Com 
efeito, também a democracia, a cultura e o ambiente se ressentem da fragilidade 
dos direitos sociais no que concerne à sua realização efetiva pelo menos para a 
ampla maioria dos cidadãos dos Estados Constitucionais que consagraram o 
projeto do Estado Socioambiental. Nesta mesma perspectiva, embora não seja 
nosso propósito desenvolver tal tópico, nunca é demais lembrar o quanto a 
exclusão social e econômica e a instauração de ambientes caracterizados pelo 

                                                 
8 Cf. Vasco Pereira da Silva, Verde Cor de Direito. Lições de Direito do Ambiente, Coimbra: 
Almedina, 2005. 
9 Sobre o tema, v., entre outros, Plauto Faraco de Azevedo, Ecocivilização. Ambiente e Direito 
no Limiar da Vida, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
10 Cf. a ponderação de Peter Häberle. In: Costituzione e Diritti Sociali, Op Cit. p. 102, mediante 
expressa referência aos exemplos de Portugal e do Brasil, embora a possibilidade de ampliar o 
leque de exemplos, em se considerando a evolução constitucional latino-americana mais recente. 
11 Sobre José Casalta Nabais, Por uma liberdade com responsabilidade. Estudos sobre direitos e deveres 
fundamentais, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 103, que aponta para os riscos daquilo que 
designa de uma panjusfundamentalização. 
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que Boaventura Santos chamou de “fascismos societais”12, encontram-se 
vinculados a determinadas opções de política econômica e modelos 
desenvolvimentistas assumidamente excludentes e responsáveis pelos altos 
índices de concentração de renda e, portanto, de desigualdades. 

Tais considerações, por sua vez, propiciam uma aproximação com o 
enfoque específico do nosso estudo, visto que também a noção de uma 
proibição de retrocesso, como se verá, é, em certo sentido, comum a todos os 
direitos fundamentais. De outra parte, considerando que a proibição de 
retrocesso em matéria de proteção e promoção dos DESCA guarda relação com 
a previsão expressa de um dever de progressiva realização contido em cláusulas 
vinculativas de direito internacional (como é o caso do pacto internacional de 
direitos sociais, econômicos e culturais, de 1966, ratificado pela ampla maioria 
dos estados latino-americanos, igualmente vinculados pela Convenção 
Americana de 1969 e pelo Protocolo de São Salvador, que, por sua vez, 
complementa a Convenção Americana ao dispor sobre os direitos sociais13), 
poder-se-á afirmar que pelo menos tanto quanto proteger o pouco que há em 
termos de direitos sociais efetivos, há que priorizar o dever de progressiva 
implantação de tais direitos e de ampliação da de uma cidadania inclusiva. Com 
efeito, progresso, aqui compreendido na perspectiva de um dever de 
desenvolvimento sustentável, necessariamente conciliando os eixos econômico, 
social e ambiental14, segue sendo possivelmente o maior desafio não apenas, mas 
especialmente para Estados Constitucionais tidos como periféricos ou em fase 
de desenvolvimento. 

De outra parte, independentemente de o quanto os deveres de 
progressividade (em matéria de direitos sociais) e desenvolvimento possam (ou 
mesmo devam) ocupar um lugar de destaque, segue sendo necessária uma 
preocupação permanente com a consolidação e manutenção pelo menos dos 
níveis de proteção social mínimos, onde e quando alcançados, nas várias esferas 
da segurança social e da tutela dos direitos sociais compreendidos em toda a sua 
amplitude, inclusive como condição para a funcionalidade da própria 
democracia e sobrevivência do Estado Constitucional. Especialmente 
considerando as sequelas causadas (ainda que não exclusivamente) pelo avanço 

                                                 
12 Cf. Boaventura Souza Santos. Reinventar a Democracia: entre o Pré-Contratualismo e o Pós-
Contratualismo Coimbra: Oficina do CES, 1998. 
13 Sobre a evolução da proteção internacional dos direitos humanos, abrangendo o sistema 
interamericano, v., em especial, Flávia Piovesan, Direitos Humanos e o Direito Constitucional 
Internacional, São Paulo: Saraiva, 2006, designadamente p. 107 e ss. (parte I e II). 
14 Sobre o desenvolvimento sustentável, v., por todos e, recentemente, Klaus Bosselmann, The 
principle of sustainability, Ashgate, 2008. 
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da globalização econômica - e vinculadas ao ideário habitualmente designado 
como neoliberal - sobre os direitos humanos e fundamentais,15 verifica-se não 
ser possível simplesmente negligenciar a relevância do reconhecimento de uma 
proibição de retrocesso como categoria jurídico-constitucional, ainda mais 
quando a expressiva maioria das reformas que têm sido levadas a efeito em 
todas as partes do Planeta envolve mudanças no plano das políticas públicas e 
da legislação. Com efeito, dentre os diversos efeitos perversos da crise e da 
globalização econômica (embora não se possa imputar à globalização todas as 
mazelas vivenciadas na esfera social e econômica), situa-se a disseminação de 
políticas de “flexibilização” e até mesmo supressão de garantias dos 
trabalhadores (sem falar no crescimento dos níveis de desemprego e índices de 
subemprego), redução dos níveis de prestação social, desmantelamento dos 
sistemas públicos de saúde, aumento desproporcional de contribuições sociais 
por parte dos participantes do sistema de proteção social, incremento da 
exclusão social e das desigualdades, entre outros aspectos que poderiam ser 
mencionados.  

Por outro lado, pelo menos de acordo com setores importantes da 
doutrina e alguma jurisprudência, é perceptível que também na ordem jurídico-
constitucional brasileira acabou encontrando receptividade o assim designado 
princípio da proibição de retrocesso social, temática que, de resto, nos tem sido 
particularmente cara, pelo menos desde as nossas primeiras publicações sobre o 
tema16. Desde então, especialmente nos últimos anos, constata-se que além de 

                                                 
15 Cf. António José Avelãs Nunes, Neoliberalismo & Direitos Humanos, Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. 
16 Cf. Ingo Wolfgang Sarlet. “O Estado Social de Direito, a Proibição de Retrocesso e a Garantia 
Fundamental da Propriedade”. In: Revista da Faculdade de Direito da UFRGS. n. 17, 1999, p. 111-
132. No sentido do necessário reconhecimento de uma proteção contra o retrocesso em matéria 
de direitos sociais, v. também o nosso A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 10. ed. Op Cit. p. 433 e 
ss., com item específico sobre o tema inserido já na primeira edição, de 1998, periodicamente 
revisto e atualizado, por sua vez resultante da adequação de capítulo da nossa tese doutoral 
sobre os direitos sociais no Brasil e na Alemanha, apresentada em julho de 1996 e publicada em 
1997, na Alemanha, sob o título Die Problematik der sozialen Grundrechte in der brasilianischen 
Verfassung und im deutschen Grundgesetz – eine rechtsvergleichende Untersuchung, Peter Lang: Frankfurt 
am Main, 1997, 629 p.  Da mesma época do nosso artigo data a primeira edição da já clássica 
obra de Lenio Luiz Streck, Hermenêutica Jurídica e (m) Crise, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1999, p. 39, com referência à decisão do Tribunal Constitucional de Portugal sobre o tema, 
invocando a noção de uma proibição de retrocesso social. Propondo, de modo pioneiro, a 
aplicação da proibição de retrocesso em relação à legislação de Direito Privado, v., entre nós, o 
artigo da lavra de Luiz Edson Fachin e Carlos Eduardo Pianovski Ruzik, “Um Projeto de 
Código Civil na Contramão da Constituição”, Revista Trimestral de Direito Civil, ano 1, vol. 4, 
Rio de Janeiro, out/dez. 2000, p. 243-263. 
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toda uma produção doutrinária brasileira mais recente17, também na esfera 
jurisprudencial, embora de modo ainda muito tímido, são encontradas 
referências à noção de proibição de retrocesso18. Já por esta razão, consideramos 
oportuno, ainda que com base em nossos escritos anteriores, retomar a 
discussão, pelo menos para o efeito de render homenagem aos novos aportes 
doutrinários, ampliando o debate quanto a alguns aspectos em particular, bem 
como refletindo sobre a correção das nossas próprias posições. Assim, é 
possível afirmar que o presente estudo tem por objetivo principal, a partir de 
textos anteriores, e mediante o diálogo com novas contribuições, revisitar o 
tema da assim designada proibição de retrocesso na esfera dos direitos sociais, 
especialmente retomando a discussão em torno dos limites e possibilidades de 
tal instituto para a promoção e proteção desses direitos, sempre compreendidos 
em sentido amplo.  

Considerando, por outro lado, o enfoque da obra coletiva na qual se 
insere o presente texto, abordando os direitos fundamentais nas relações 
privadas, este contributo privilegia questões relacionadas ao mundo do trabalho 
na sociedade tecnológica, embora também um leque de possibilidades de 
melhoria das condições de trabalho e mesmo novas oportunidades para o 
trabalho, a existência de riscos e de novas (ou aperfeiçoadas) formas de violação 
ou, pelo menos, fragilização dos direitos humanos e fundamentais da pessoa que 
trabalha, apenas agravam os problemas gerados pela globalização econômica e a 

                                                 
17 Cf., além de uma série de artigos já publicados, bem como inúmeras referências ao tema em 
cursos, manuais e obras que não versam exclusivamente sobre o tema, referem-se apenas as 
monografias sobre o tema, designadamente as obras de Felipe Derbli. O Princípio da Proibição de 
Retrocesso Social na Constituição de 1988, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, bem como Mario de 
Conto, Princípio da Proibição de Retrocesso Social, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, 
Narbal Antônio Mendonça Fileti, A fundamentalidade dos direitos sociais e o princípio da proibição de 
retrocesso social, São José: Conceito Editorial, 2009, Luísa Cristina Pinto e Netto, O Princípio de 
Proibição de Retrocesso Social, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, e, por último, Pablo 
Castro Miozzo, A Dupla Face do Princípio da Proibição de Retrocesso Social e os Direitos Fundamentais no 
Brasil. Uma análise hermenêutica. Porto Alegre: Editora Verbo Jurídico, 2010. 
18 Cf., por exemplo, o Acórdão no Recurso Especial nº 567.873-MG, Relator Ministro Luiz Fux 
(DJ 25.02.2004), versando sobre a ilegitimidade da supressão da isenção do IPI para a aquisição 
de automóveis por parte de portadores de necessidades especiais.  Apresentando um inventário 
de decisões onde houve referência à noção de proibição de retrocesso, v. em especial Felipe 
Derbli, O Princípio da Proibição de Retrocesso Social..., Op Cit, p. 186 e ss., bem como, mais 
recentemente, Mario de Conto, Princípio da Proibição de Retrocesso Social, Op cit.; Por último, v., 
priorizando a jurisprudência do STF, Adriano Sant’Ana Pedra, “Evolução de direitos e garantias 
fundamentais e vedação de retrocesso: uma abordagem da jurisprudência do STF nos vinte anos 
da Constituição Brasileira”, in: Julio Pinheiro Faro Homem de Siqueira, Bruno Costa Teixeira e 
Paula Castello Miguel (Coord.). Uma homenagem aos 20 anos da Constituição Brasileira, Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2008. p. 173-206. 
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constante crise do capitalismo financeiro e produtivo. À vista de um leque de 
medidas que afetam posições fundamentais dos trabalhadores, também nesta 
seara a compreensão do conteúdo, limites e possibilidades da assim chamada 
proibição de retrocesso passa a constar da agenda emergencial dos que se 
ocupam da teoria e da prática dos direitos fundamentais em geral e dos direitos 
dos trabalhadores em particular.  

 
2 Conceito, fundamentação jurídico-constitucional e possibilidades (e 
limites) de aplicação da proibição de retrocesso em matéria de direitos 
sociais 
 
2.1 – Aspectos terminológicos e conceituais 

 
Se tomarmos a ideia da proibição de retrocesso em um sentido amplo, 

significando toda e qualquer forma de proteção de direitos fundamentais em 
face de medidas do poder público (com destaque para o legislador e o 
administrador!), que tenham por escopo a supressão ou mesmo restrição de 
direitos fundamentais (sejam eles sociais, ou não) constata-se, em termos gerais, 
que, embora nem sempre sob este rótulo, tal noção já foi recepcionada no 
âmbito do constitucionalismo luso-brasileiro e, em perspectiva mais ampla, no 
ambiente constitucional latino-americano e mesmo em alguns países europeus, 
sem prejuízo da evolução na esfera do direito internacional.  

Com efeito, desde logo se verifica que, num certo sentido, a garantia 
constitucional (expressa ou implícita) dos direitos adquiridos, dos atos jurídicos 
perfeitos e da coisa julgada, assim como as demais vedações constitucionais de 
atos retroativos, ou mesmo – e de modo todo especial – as normas 
constitucionais, em especial, todavia, a construção doutrinária e jurisprudencial, 
dispondo sobre o controle das restrições de direitos fundamentais, já dão conta 
de o quanto a questão da proteção de direitos contra a ação supressiva e mesmo 
erosiva por parte dos órgãos estatais encontrou ressonância. Da mesma forma, a 
proteção contra a ação do poder constituinte reformador, notadamente no 
concernente à previsão de limites materiais à reforma, igualmente não deixa de 
constituir uma relevante manifestação em favor da manutenção de 
determinados conteúdos da Constituição, em particular de todos aqueles que 
integram o cerne material da ordem constitucional ou – para os que ainda 
teimam em refutar a existência de limites implícitos – pelo menos daqueles 
dispositivos (e respectivos conteúdos normativos) expressamente tidos como 
insuscetíveis de abolição mediante a obra do poder de reforma constitucional, 
limites que também (embora, é certo, com significativa variação) já constituem 
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um elemento comum ao direito constitucional contemporâneo19.  
De outra parte, importa referir o reconhecimento, como se verifica, com 

particular agudeza, no direito constitucional brasileiro, de um direito subjetivo 
negativo, ou seja, da possibilidade de impugnação de qualquer medida contrária 
aos parâmetros estabelecidos pela normativa constitucional, mesmo na seara das 
assim designadas normas constitucionais programáticas (impositivas de 
programas, fins e tarefas) ou normas impositivas de legislação, o que também 
aponta para a noção de uma proibição de atuação contrária às imposições 
constitucionais, tal qual adotada no âmbito da proibição de retrocesso20. Neste 
sentido, o reconhecimento de uma proibição de retrocesso situa-se na esfera 
daquilo que se pode chamar, abrangendo todas as situações referidas, de uma 
eficácia negativa das normas constitucionais. Assim, independentemente da 
exigibilidade dos direitos sociais como direitos positivos, ou seja, direitos 
subjetivos a prestações sociais, no âmbito da assim designada eficácia negativa, 
se está em face de uma importante possibilidade de exigibilidade judicial dos 
direitos sociais como direitos subjetivos de defesa, em outros termos, como 
proibições de intervenção ou proibições de eliminação de determinadas 

                                                 
19 Sobre o tema, v. o nosso A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 10. ed. Op Cit. p. 405 e ss. Para 
uma perspectiva de direito comparado, embora centrada na experiência norte-americana e 
europeia, v., em especial, Sergio M. Diaz Ricci, Teoria de la Reforma Constitucional, Buenos Aires, 
2004.  No âmbito da literatura específica dedicada ao tema da reforma constitucional no Brasil, 
confiram-se, em especial, Edvaldo Brito. Limites da Revisão Constitucional, Porto Alegre: Sérgio 
Fabris, 1993, Oscar Vilhena Vieira, A Constituição e sua Reserva de Justiça. Um ensaio sobre os limites 
materiais ao poder de reforma, São Paulo: Malheiros, 1999, Walber de Moura Agra, Fraudes à 
Constituição: um atentado ao poder reformador, Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2000, Gustavo Just Costa 
e Silva, Os limites da reforma constitucional, Rio de Janeiro: Renovar, 2000, Vladmir Oliveira da 
Silveira, O Poder Reformador na Constituição Brasileira de 1988, São Paulo: RCS Editor, 2006, 
Rodrigo Brandão, Direitos Fundamentais, Democracia e Cláusulas Pétreas, Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, bem como, por último (com foco nos direitos sociais), Luísa Cristina Pinto e Netto, Os 
Direitos Sociais como Limites Materiais à Revisão Constitucional, Salvador: Podivm, 2009. 
20 Para o caso do Brasil, basta aqui recordar as contribuições indispensáveis, inclusive por terem 
influenciado fortemente o discurso da efetividade constitucional que tem caracterizado 
especialmente o momento constitucional posterior a 1988, de José Afonsa da Silva. Aplicabilidade 
das Normas Constitucionais, 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 117 e ss., neste particular, embora 
a significativa atualização da obra, mantendo-se fiel, em termos gerais, ao entendimento 
sustentado nas edições publicadas ainda sob a égide da Constituição de 1967-69. Trilhando a 
mesma linha argumentativa, v. Luís Roberto Barroso, O Direito Constitucional e a Efetividade de suas 
Normas, Rio de Janeiro: Renovar, 1990. p. 106 e ss. (em edições mais recentes, o autor também 
se refere à proibição de retrocesso como princípio implícito do direito constitucional brasileiro). 
Igualmente associando a proibição de retrocesso à noção de eficácia negativa dos princípios 
constitucionais, v. também Ana Paula de Barcellos, A eficácia jurídica dos princípios constitucionais, O 
princípio da dignidade da pessoa humana, Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 70 e ss.  
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posições jurídicas. 
A partir do exposto, já se percebe que não podem soar tão mal os 

argumentos daqueles que sustentam que a problemática da proibição de 
retrocesso social constitui, em verdade, apenas uma forma especial de designar a 
questão dos limites e restrições aos direitos fundamentais sociais no âmbito mais 
amplo dos direitos fundamentais, visto que os direitos sociais, precisamente por 
serem também direitos fundamentais, encontram-se sujeitos, em termos gerais, 
ao mesmo regime jurídico-constitucional no que diz com os limites às restrições 
impostas pelo poder público.21 Com efeito, admitir que apenas os direitos sociais 
estejam sujeitos a uma tutela contra um retrocesso poderia, inclusive, legitimar o 
entendimento de que existe uma diferença relevante no que diz respeito ao 
regime jurídico (no caso, a tutela) constitucional dos direitos sociais e dos 
demais direitos fundamentais, visto que a estes se aplicariam os critérios 
convencionais utilizados para legitimar (limites) e controlar (limites dos limites) 
a constitucionalidade de medidas restritivas, reforçando, inclusive, a ideia – que 
segue encontrando adeptos – de que os direitos sociais, especialmente em 
relação aos direitos civis e políticos, ou não são sequer fundamentais, ou estão 
sujeitos a um regime jurídico diverso, seja ele menos reforçado, seja ele mais 
forte.  

Justamente pelo fato de que importa reconhecer a força dos argumentos 
referidos, reitera-se a nossa posição em prol da possibilidade de uma aplicação 
da noção de proibição de retrocesso, desde que tomada em sentido amplo, no 
sentido de uma proteção dos direitos contra medidas de cunho restritivo, a 
todos os direitos fundamentais. Assim, verifica-se que a designação proibição de 
retrocesso social, que opera precisamente na esfera dos direitos sociais, 
especialmente no que diz respeito à proteção “negativa” (vedação da supressão 
ou diminuição) de direitos a prestações sociais, além de uma ideia-força 
importante (a iluminar a ideia de que existe de fato um retrocesso - e não um 
simples voltar atrás, portanto, uma mera medida de cunho regressivo) poderia 
ser justificada a partir de algumas peculiaridades dos direitos sociais, o que, 
importa sempre frisar, não se revela incompatível com a substancial equivalência 
– de modo especial no que diz com sua relevância para a ordem constitucional - 
entre direitos sociais (positivos e negativos) e os demais direitos fundamentais. 
Em primeiro lugar, o repúdio da ordem jurídica a medidas que, de algum modo, 
instaurem um estado de retrocesso (expressão que por si só já veicula uma carga 
negativa), sinaliza que nem todo ajuste, ainda que resulte em eventual restrição 

                                                 
21 Cf. Jorge Reis Novais, Direitos Fundamentais: Trunfos contra a maioria, Coimbra: Coimbra Editora, 
2006. p. 200. 
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de direito fundamental, configura uma violação do direito, mesmo no campo da 
reversão (ainda mais quando parcial) de políticas públicas, mas que haverá 
retrocesso, portanto, uma situação constitucionalmente ilegítima, quando forem 
transpostas certas barreiras, representadas, por sua vez, por um conjunto de 
limites expressos e implícitos estabelecidos pela ordem jurídico-constitucional, 
sem prejuízo de barreiras inerentes ao processo político e social, em geral mais 
eficazes quando se trata de conter determinadas reformas.  

No campo dos direitos sociais, tal fenômeno talvez seja ainda mais 
perceptível, especialmente quando se trata de alterações legislativas que afetam 
um determinado nível de concretização de tais direitos. Ainda que se diga que 
no campo das restrições aos direitos fundamentais sociais a noção de limites dos 
limites dos direitos fundamentais (gênero ao qual pertencem os direitos sociais) 
substitui por completo e com vantagens a de proibição de retrocesso, percebe-
se que a noção desta (aqui afinada com a ideia de proibição de regressividade 
difundida no direito internacional), especialmente quando empregada para 
balizar a tutela dos direitos sociais, assume uma importância toda especial, 
mesmo que, como já frisado, atue como um elemento argumentativo adicional, 
a reforçar a necessidade de tutela dos direitos sociais contra toda e qualquer 
medida que implique em supressão ou restrição ilegítima dos níveis vigentes de 
proteção social. Também pelas razões ora colacionadas, justifica-se a nossa 
opção em seguir privilegiando, no plano terminológico, a expressão proibição de 
retrocesso, justamente pelo fato de que não será qualquer medida restritiva ou 
regressiva (que, de certa forma, sempre veicula uma restrição) que ensejará uma 
censura por força da violação da proibição de retrocesso, consoante, aliás, será 
examinado mais adiante. Por outro lado, é preciso reconhecer que a noção de 
uma proibição de retrocesso (ou proibição de regressividade) tem encontrado 
crescente receptividade no âmbito da doutrina constitucional22. 

O que já resulta do exposto, é que também a proibição de retrocesso, 
como categoria jurídico-normativa de matriz constitucional, está a reclamar uma 
definição jurídica, para que possa alcançar uma adequada aplicação e não se 
transformar – como, de resto, se suspeita já esteja sendo o caso – em mais um 
rótulo que se presta a toda a sorte de arbitrariedades, e que, não sendo 
devidamente compreendido e delimitado, acaba por inserir – de forma 
paradoxal - mais insegurança no sistema, justamente aquilo que pretende 
(também e em certa medida!) combater. Da mesma forma, não poderá a 

                                                 
22 Cf., em especial, se pode inferir da maior parte das contribuições sobre o tema, versando 
sobre a experiência de diversos países, além da perspectiva internacional, que integram a 
excelente e atualizada coletânea coordenada e organizada por Christian Courtis, Ní un paso atrás. 
La prohibición de regresividad en matéria de derechos sociales, Buenos Aires, 2006.                                                      



A Jurisdição Constitucional e os Direitos Fundamentais nas relações privadas: questões contemporâneas 

 

- 19 - 

 

proibição de retrocesso servir para a chancela de privilégios por si só já 
questionáveis no que diz com a sua legitimidade constitucional, o que remete 
novamente à problemática do conteúdo e dos limites da proteção dos direitos 
adquiridos, que aqui não será enfrentada. 

De outra parte, é preciso enfatizar que mesmo em se reconhecendo uma 
função autônoma para a proibição de retrocesso, especialmente na seara dos 
direitos sociais, tal autonomia sempre será parcial e relativa. Com efeito, se é 
verdade que a noção de proibição de retrocesso não se confunde com a de 
segurança jurídica e suas respectivas manifestações (com destaque para os 
direitos adquiridos e à proteção à confiança), o que sempre fizemos questão de 
sublinhar23, também resulta evidente que se registra, conforme já lembrado, uma 
incensurável conexão entre ambas as figuras (proibição de retrocesso e 
segurança jurídica), assim como incontornável o liame entre a proibição de 
retrocesso e outros princípios e institutos jurídico-constitucionais, com destaque 
para o da proporcionalidade e razoabilidade, assim como com a própria 
dignidade da pessoa humana.  

Desenvolvendo um pouco mais o ponto, é preciso reconhecer que 
embora a proibição de retrocesso, segurança jurídica (incluindo a proteção da 
confiança, os direitos adquiridos e as expectativas de direitos) e dignidade da 
pessoa humana não se confundem, de tal sorte que o princípio da proibição de 
retrocesso poderá assumir algum contorno autônomo, não se poderá afirmar 
que tal autonomia implica uma aplicação isolada e sem qualquer relação com 
outros institutos, como, de resto, demonstram absolutamente todos os 
exemplos encontrados na doutrina e jurisprudência. Assim, como princípio 
implícito que é – já que não foi expressamente consagrada com este rótulo nas 
constituições - a proibição de retrocesso se encontra referida ao sistema 
constitucional como um todo, incluindo (mediante referência à noção de um 
bloco de constitucionalidade em sentido amplo) o sistema internacional de 
proteção dos direitos humanos, como bem atesta o dever de progressividade na 
promoção dos direitos sociais e a correlata proibição de regressividade24.  

Resulta perceptível, portanto, que a proibição de retrocesso atua como 
baliza para a impugnação de medidas que impliquem supressão ou restrição de 

                                                 
23 Confira-se o nosso A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Op Cit. p. 436 e ss.  
24 Sobre o tópico, na perspectiva internacional e do direito constitucional comparado, v. em 
especial, Christian Courtis, “La prohibición de regresividad en matéria de derechos sociales: 
apuntes introductorios”. In: Christian Courtis (Comp.). Ní un paso atrás. Op Cit. p. 3 e ss. 
Analisando detidamente o problema na perspectiva do direito internacional público, v. 
Magdalena Sepúlveda, The Nature of Obligations under the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, Antwerp: Intersentia, 2003. 
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direitos sociais e que possam ser compreendidas como efetiva violação de tais 
direitos, os quais, por sua vez, também não dispõem de uma autonomia absoluta 
no sistema constitucional, sendo, em boa parte e em níveis diferenciados, 
concretizações da própria dignidade da pessoa humana. Assim, na sua aplicação 
concreta, isto é, na aferição da existência, ou não, de uma violação da proibição 
de retrocesso, não se poderiam – como, de resto, tem evidenciado toda a 
produção jurisprudencial sobre o tema - dispensar critérios adicionais, como é o 
caso da proteção da confiança (a depender da situação, é claro), da dignidade da 
pessoa humana e do correlato mínimo existencial, do núcleo essencial dos 
direitos fundamentais sociais, e da proporcionalidade, apenas para citar os mais 
relevantes. 

Por outro lado, é preciso admitir que a segurança jurídica e os institutos 
que lhe são inerentes, com destaque aqui para o direito adquirido, exigem uma 
compreensão que dialogue com as peculiaridades dos direitos sociais, inclusive 
no que diz com a própria proibição de retrocesso, abandonando-se uma 
perspectiva individualista e privilegiando-se, sem prejuízo da tutela dos direitos 
individuais, uma exegese afinada com a noção de justiça social, razão pela qual 
há quem sustente a necessidade de se reconhecer um direito adquirido social25, 
aspecto que, todavia, aqui não temos condições de aprofundar, mas que guarda 
relação com desenvolvimentos similares, como foi o caso, na Alemanha, da 
releitura e ampliação do âmbito de proteção da garantia da propriedade, no 
sentido de abranger algumas modalidades de direitos subjetivos públicos a 
prestações na esfera da seguridade social, justamente com o intuito de atribuir a 
tais posições jurídicas uma proteção jurídico-constitucional contra eventuais 
retrocessos26. 

Neste mesmo contexto, afirmar que a proibição de retrocesso encontra 
fundamento também (embora jamais exclusivamente) na segurança jurídica e na 
dignidade da pessoa humana, com as quais, embora guarde relação, não se 
confunde, também não implica reconhecer à proibição de retrocesso caráter 
meramente instrumental. Com efeito, além da circunstância de que a proibição 
de retrocesso não protege apenas a dignidade da pessoa humana e o mínimo 

                                                 
25Cf. Marcos Orione Gonçalves Correia, “Direito Adquirido Social”. In: Érica Paula Barcha 
Correia e Marcos Orione Gonçalves Correia, Curso de Direito da Seguridade Social, 4. ed., São 
Paulo: Saraiva, 2008. p. 01 e SS.  
26 Para maior desenvolvimento, v., de nossa autoria, “O Estado Social de Direito, a Proibição de 
Retrocesso e a Garantia Fundamental da Propriedade”, In: Revista da Faculdade de Direito da 
UFRGS. n. 17. Porto Alegre, 1999. p. 111 e ss., trabalho no qual, contudo, centramos a nossa 
atenção na apresentação da “solução” germânica, com algumas considerações juscomparativas, 
inclusive apontando para a inadequação (pelo menos em termos gerais) do modelo alemão ao 
sistema constitucional brasileiro. 
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existencial, o que se afirma é que a própria noção de segurança jurídica, no 
âmbito de uma constituição que consagra direitos sociais, não pode ficar 
reduzida às tradicionais figuras da tutela dos direitos adquiridos ou da 
irretroatividade de certas medidas do poder público, exigindo, portanto, uma 
aplicação em sintonia com a plena tutela e promoção dos direitos fundamentais 
em geral, incluindo os direitos sociais. O reconhecimento de uma proibição de 
retrocesso como princípio-garantia jurídico (seja qual for o rótulo utilizado), se 
revela, portanto, como necessário, pois parte das medidas que resultam em 
supressão e diminuição de direitos sociais ocorre sem que ocorra uma alteração 
do texto constitucional, sem que se verifique a violação de direitos adquiridos 
ou mesmo sem que se trate de medidas tipicamente retroativas. 

Dando sequência à tentativa de definir os contornos da proibição de 
retrocesso, é preciso lembrar aqui da hipótese – talvez a mais comum em se 
considerando as referências feitas na doutrina e jurisprudência – da 
concretização pelo legislador infraconstitucional do conteúdo e da proteção dos 
direitos sociais, especialmente (mas não exclusivamente) na sua dimensão 
positiva, o que nos remete diretamente à noção de que o conteúdo essencial dos 
direitos sociais deverá ser interpretado (também!) no sentido dos elementos 
nucleares do nível prestacional legislativamente definido, o que, por sua vez, 
desemboca inevitavelmente no já anunciado problema da proibição de um 
retrocesso social. Em suma, a questão central que se coloca neste contexto 
específico da proibição de retrocesso é a de saber, se e até que ponto pode o 
legislador infraconstitucional (assim como os demais órgãos estatais, quando for 
o caso) voltar atrás no tocante à concretização dos direitos fundamentais sociais, 
assim como dos objetivos estabelecidos pelas constituições em matéria de 
promoção da justiça social, designadamente no âmbito das normas impositivas 
de programas, fins e tarefas na esfera social, ainda que não o faça com efeitos 
retroativos e que não esteja em causa uma alteração do texto constitucional.  

Desde logo, à vista do que foi colocado, nos parece dispensar maiores 
considerações o quanto medidas tomadas com efeitos prospectivos podem 
representar um grave retrocesso, não apenas (embora também) sob a ótica dos 
direitos de cada pessoa considerada na sua individualidade, quanto para a ordem 
jurídica e social como um todo. Além disso, percebe-se nitidamente a 
complexidade da temática, especialmente no âmbito daquilo que pode ser 
designado como constituindo uma “eficácia protetiva” dos direitos 
fundamentais. Portanto, mais uma vez vale repisar que estamos diante de um 
fenômeno, que, compreendido em sentido amplo, à feição, por exemplo, da 
proposta de acordo com a qual se trata de um problema de limites dos limites 
próprio de todos os direitos fundamentais, não se manifesta apenas na seara dos 
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direitos fundamentais sociais, pelo menos se tomados em sentido estrito, como 
direitos a prestações sociais27. Assim, por exemplo, dentre as diversas 
possibilidades que envolvem uma noção abrangente de proibição de retrocesso, 
designadamente em face das peculiaridades do direito ambiental, é possível, 
como bem aponta Carlos Alberto Molinaro, falar de um princípio de vedação da 
retrogradação, já que o direito ambiental cuida justamente da proteção e 
promoção dos bens ambientais, especialmente no sentido de impedir a 
degradação do meio ambiente, o que corresponde, por sua vez, a uma 
perspectiva evolucionista (e não involucionista) da vida.28  

Verifica-se, pois, que insistir no fato de que a blindagem dos direitos 
fundamentais contra medidas retrocessivas (ou regressivas, se preferirmos) seja 
um “privilégio” dos direitos sociais, como se apenas nesta esfera se colocasse o 
problema (por mais que haja peculiaridades a serem consideradas e que 
justificam o reconhecimento de uma proibição de retrocesso social), significaria, 
ao fim e ao cabo, ou a exclusão dos demais direitos fundamentais de tal 
proteção (como se aqui a proteção com base na segurança jurídica fosse 
suficiente), ou a constatação – evidentemente equivocada – de que o sistema de 
limitações às restrições de direitos, designadamente a proporcionalidade e a 
garantia do núcleo essencial, apenas para citar os mais importantes, nada teria a 
ver com a proibição de retrocesso em matéria de direitos sociais. 

Sem que se pretenda, todavia, avançar no debate sobre o quão autônoma 
é (ou não) a garantia constitucional contra um retrocesso em relação a outros 
institutos jurídico-constitucionais, partiremos aqui do pressuposto de que o 
princípio da proibição de retrocesso, em diálogo permanente com outros 
princípios e regras, tem assumido uma posição de destaque, seja na esfera 
constitucional, seja na esfera do direito internacional dos direitos humanos, 
como importante ferramenta contra uma evolução regressiva (retrocessiva) em 
matéria de direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais. Aliás, apenas 
para que fique consignado, a possibilidade de se controlar medidas de cunho 
regressivo com base numa proibição jurídica de retrocesso pressupõe avaliação 
sempre em caráter relacional, pois um retrocesso (no sentido de uma supressão, 
diminuição, um voltar atrás, um regresso) somente se pode dar em relação a um 
estado anterior, que sirva de referência para tal avaliação. De outra parte, 
enfatizando a nossa opção (sumariamente justificada acima) pelo termo 
proibição de retrocesso, renunciamos à pretensão de aprofundar a querela em 

                                                 
27 Neste sentido, v. também Luis Fernando Calil de Freitas, Direitos Fundamentais: limites e restrições, 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 216. 
28 Cf. Carlos Alberto Molinaro, Direito Ambiental. Proibição de Retrocesso, Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, especialmente p. 91 e ss. 
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torno da terminologia mais apropriada, especialmente no que diz com a 
possibilidade de atribuição de um conteúdo e significado distintos aos demais 
rótulos convencionais, no caso, proibição de regressividade, proibição de 
evolução reacionária, princípio da não-reversibilidade, ou mesmo outros que 
possam ser utilizados29. Tais expressões, para efeitos deste trabalho, serão tidas 
como equivalentes à proibição de retrocesso, não apenas pelo fato de a 
considerarmos a expressão mais apropriada, mas também em função da 
necessidade de um acordo semântico.  

 
2.2 Fundamentação da proibição de retrocesso na perspectiva jurídico-
constitucional 

 

De partida, aderindo ao justificado ceticismo em relação à importação 
acrítica e muitas vezes inadequada de institutos oriundos de outras experiências 
jurídicas30, convém sublinhar que, ao mesmo tempo em que a discussão em 
torno da redução (e até mesmo do desmonte) do Estado social de Direito e dos 
direitos sociais que lhe são inerentes apresenta proporções mundiais, não há 
como desconsiderar que as dimensões da crise e as respostas reclamadas em 
cada Estado individualmente considerado são inexoravelmente diversas, ainda 
que se possam constatar pontos comuns. Diferenciadas são, por outro lado, as 
soluções encontradas por cada ordem jurídica para enfrentar o problema, 
diferenças que não se limitam à esfera da natureza dos instrumentos, mas que, 
de modo especial, abrangem a intensidade da proteção outorgada por àqueles 
aos sistemas de seguridade social, o que, à evidência, não poderá deixar de ser 
considerado nas linhas que se seguem. Assim, também a temática da proibição 
de retrocesso reclama um tratamento constitucionalmente adequado e, portanto, 
nos termos da lição de Peter Häberle, também exige uma interpretação 
contextualizada, referida à realidade (kontextbezogene Auslegung)31.  

Tal enfoque – diferenciado e contextualizado – assume feições ainda 
mais emergenciais quando nos damos conta que as constituições latino-
americanas inserem-se num ambiente significativamente diverso, por exemplo, 
do experimentado pelo constitucionalismo europeu. Com efeito, além de as 
constituições terem, em boa parte e de modo diferenciado entre si, um caráter 

                                                 
29 A respeito da diversidade terminológica, v., por último, o documentado inventário oferecido 
por Narbal Antônio Mendonça Fileti. Op Cit. p. 148 e ss. 
30 Cf., especialmente na seara dos direitos sociais, bem destaca Andreas Krell, Direitos Sociais e 
Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os (Des) caminhos de um Direito Constitucional “Comparado”, 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. p. 42. 
31 Cf. Peter Häberle, “Neue Horizonte und Herausforderungen des Konstitutionalismus”. In: 
EuGRZ 2006. p. 535. 
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marcadamente compromissário e dirigente, importa endossar as palavras de 
Lenio Streck no sentido de que as promessas da modernidade sequer foram 
minimamente cumpridas para a maioria dos habitantes da América Latina, de tal 
sorte que a concepção de um Estado Constitucional, que mereça a qualificação 
de um autêntico Estado Democrático (e social) de Direito, compreendido como 
Estado da justiça material e que assegura uma igualdade de oportunidades não 
passa, no mais das vezes, de um simulacro32. Já por tais razões, verifica-se que se 
a discussão em torno da proibição de retrocesso na esfera dos direitos sociais 
constitui tarefa permanente, pelas mesmas razões resulta evidente que, na 
perspectiva da cidadania e para o direito constitucional, o problema maior ainda 
é o de dar cumprimento eficiente e eficaz ao dever de progressiva concretização 
dos objetivos sociais e dos direitos sociais constitucionalmente reconhecidos e 
assegurados, o que não afasta a necessidade de se levar (muito) a sério a 
proibição de retrocesso, naquilo em que mesmo o pouco que foi alcançado 
possa estar em risco. Pelo contrário, onde a ampla maioria da população se situa 
na faixa do assim designado mínimo existencial ou mesmo aquém deste 
patamar, maior vigilância se impõe em relação a toda e qualquer medida 

                                                 
32 Neste contexto, insere-se a (entre nós) célebre discussão a respeito da “sobrevivência” do 
constitucionalismo dirigente, tal qual sustentado, originariamente, por José Joaquim Gomes 
Canotilho na sua obra Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador, Coimbra: Coimbra Editora, 
1982, justamente em função da revisão crítica levada a efeito pelo próprio Gomes Canotilho em 
diversos trabalhos mais recentes, especialmente a contar da década de 1990, no que diz com as 
premissas basilares de sua antiga tese, bastando aqui remeter o leitor ao prefácio redigido para a 
segunda edição da obra ora citada. Não sendo o caso de adentrar aqui nesta controvérsia, o que 
se verifica é que as mudanças no âmbito do pensamento do Professor Gomes Canotilho sem 
dúvida devem ser enquadradas no seu devido contexto, já que nem o texto da Constituição 
Portuguesa de 1976 guarda o mesmo perfil revolucionário e dirigente que lhe foi originariamente 
atribuído, já que objeto de várias e relativamente profundas revisões, notadamente em face da 
inserção de Portugal na União Europeia e, portanto, seu enquadramento em uma ordem jurídica 
supranacional. Por isso também nós – embora não de modo necessariamente coincidente com o 
de outros autores – seguimos sustentando que o paradigma da Constituição dirigente ainda 
cumpre um relevante papel no âmbito do constitucionalismo pátrio e apresenta – mesmo hoje (e 
talvez por isso mesmo) – todo um potencial a ser explorado. A respeito dessa temática, v., ainda, 
além do indispensável contributo de Lenio Luiz Streck, Jurisdição Constitucional e Hermenêutica, 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, especialmente p. 106 e ss., também as lições de Gilberto 
Bercovici, “A Problemática da Constituição Dirigente: algumas considerações sobre o caso 
brasileiro”. In: Revista de Informação Legislativa. n. 142, Brasília: Senado Federal, abril/junho de 
1999, p. 35-51, assim como a oportuna coletânea organizada por Jacinto Nelson de Miranda 
Coutinho, Canotilho e a Constituição Dirigente, Rio de Janeiro: Renovar, 2002, obra que reúne 
aportes de diversos autores nacionais e retrata uma discussão sobre o tema travada com o 
próprio Gomes Canotilho. 
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potencialmente restritiva ou mesmo supressiva de proteção social. O dever de 
progressividade (e, portanto, de promoção e desenvolvimento) e a proibição de 
retrocesso (de uma evolução regressiva) constituem, portanto, dimensões 
interligadas e que reclamam uma produtiva e dinâmica compreensão e aplicação. 

Por outro lado, embora se trate de instituto que recebeu ampla acolhida 
na comunidade internacional (pelo menos, no âmbito dos direitos sociais, 
econômicos e culturais), não se pode afirmar que a proibição de retrocesso, 
especialmente na perspectiva aqui privilegiada, esteja ocupando um lugar de 
destaque similar nos diversos ordenamentos jurídicos, visto que não se pode 
afirmar que represente um amplo consenso no direito comparado. Pelo menos, 
há que reconhecer que em muitos países a proibição de retrocesso tem sido 
aplicada ou com outro rótulo ou mediante recurso a outras figuras jurídicas, 
embora cumprindo a função de garantia contra uma supressão e mesmo 
redução, a depender das circunstâncias, de conquistas na esfera dos direitos 
sociais. Assim, convém que se avance na identificação dos principais 
argumentos que sustentam, no plano da dogmática jurídico-constitucional, o 
reconhecimento de uma proibição de retrocesso, designadamente em matéria de 
direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais (DESCA). 

Como ponto de partida, é possível recolher a lição de Luís Roberto 
Barroso, que, aderindo à evolução doutrinária precedente, pelo menos no que 
concerne à literatura luso-brasileira, bem averba que, “por este princípio, que 
não é expresso, mas decorre do sistema jurídico-constitucional, entende-se que 
se uma lei, ao regulamentar um mandamento constitucional, instituir 
determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio jurídico da cidadania e não 
pode ser absolutamente suprimido”.33 Embora tal fundamentação seja 
insuficiente para dar conta da complexidade da proibição de retrocesso, ela 
demonstra que a noção desta segue, como já frisado acima, sendo vinculada à 
noção de um direito subjetivo negativo, no sentido de que é possível impugnar 
judicialmente toda e qualquer medida que se encontre em conflito com o teor da 
Constituição (inclusive com os objetivos estabelecidos nas normas de cunho 
programático), bem como rechaçar medidas legislativas que venham, pura e 
simplesmente, subtrair supervenientemente a uma norma constitucional o grau 
de concretização anterior que lhe foi outorgado pelo legislador.34 Em suma, 

                                                 
33 Cfr. Luís Roberto Barroso, O Direito Constitucional e a Efetividade de suas normas. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001. p. 158. 
34 Neste sentido, aponta-se, entre outros, além do já referido entendimento de Luís Roberto 
Barroso, a lição já clássica (mantida em edições mais recentes de sua obra) de José Afonso da 
Silva, Aplicabilidade das normas constitucionais. Op Cit. p. 147 e 156 e ss.; Jorge Miranda, Manual de 
Direito Constitucional. vol. IV. Op Cit. p. 397-399, Lenio Luiz Streck, Hermenêutica Jurídica e (m) crise, 
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colacionando, para este efeito, a lição de Gomes Canotilho e Vital Moreira, as 
normas constitucionais que reconhecem direitos sociais de caráter positivo 
implicam uma proibição de retrocesso, já que “uma vez dada satisfação ao 
direito, este se transforma, nessa medida, em direito negativo, ou direito de 
defesa, isto é, num direito a que o Estado se abstenha de atentar contra ele”.35 

De acordo com tal linha de entendimento, não é possível, portanto, 
admitir-se uma ausência de vinculação do legislador (assim como dos órgãos 
estatais em geral) às normas de direitos sociais, assim como, ainda que em 
medida diferenciada, às normas constitucionais impositivas de fins e tarefas em 
matéria de justiça social, pois, se assim fosse, estar-se-ia chancelando uma fraude 
à Constituição, pois o legislador – que ao legislar em matéria de proteção social 
apenas está a cumprir um mandamento do Constituinte – poderia pura e 
simplesmente desfazer o que fez no estrito cumprimento da Constituição. 
Valendo-nos aqui da lição de Jorge Miranda (que, todavia, admite uma proibição 
apenas relativa de retrocesso), o legislador não pode simplesmente eliminar as 
normas (legais) que concretizam os direitos sociais, pois isto equivaleria a 
subtrair às normas constitucionais a sua eficácia jurídica, já que o cumprimento 
de um comando constitucional acaba por converter-se em uma proibição de 
destruir a situação instaurada pelo legislador.36 Em outras palavras, mesmo 
tendo em conta que o “espaço de prognose e decisão” legislativo seja variável, 
ainda mais no marco dos direitos sociais e das políticas públicas para a sua 
realização,37 não se pode admitir que, em nome da liberdade de conformação do 
legislador, o valor jurídico dos direitos sociais, assim como a sua própria 
fundamentalidade, acabem sendo esvaziados.38 Tudo somado, constata-se que 
também a problemática da proibição de retrocesso acaba guardando forte 
relação com o tema da liberdade de conformação do legislador (em outras 
palavras, da margem de ação legislativa) e as possibilidades e limites de seu 

                                                                                                                              
Op Cit. p. 31 e ss., assim como, Ana Paula de Barcellos, A eficácia dos princípios constitucionais...,  
Op Cit. p. 68 e ss., que sustenta tratar-se de um desdobramento de uma eficácia negativa dos 
princípios constitucionais. José Vicente dos S. Mendonça, Vedação do Retrocesso..., Op Cit. p. 218 
e ss., muito embora sinalando que não se trata de uma questão apenas atrelada à eficácia 
negativa das normas constitucionais.  
35 Cfr. José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira, Fundamentos da Constituição, Coimbra: 
Coimbra Editora, 1991. p. 131. 
36 Cfr. Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, vol. IV, Coimbra: Coimbra Editora, 2000. 
p. 397 e ss. 
37 Cf. Cristina Queiroz, Direitos Fundamentais Sociais, Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 75. 
Desenvolvendo o tópico no âmbito da proibição de retrocesso, v., da mesma autora, O Princípio 
da Não Reversibilidade dos Direitos Fundamentais Sociais, Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 83 e ss., 
cuidando da vinculação do legislador aos direitos sociais. 
38 Cf. Jorge Reis Novais, Direitos Fundamentais: Trunfos contra a maioria. Op Cit.. p. 190. 
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controle, em especial por parte da assim chamada jurisdição constitucional, no 
marco do Estado Democrático de Direito. 

A partir desta perspectiva e renunciando desde logo ao esgotamento e 
aprofundamento individualizado de todo o leque de razões passíveis de serem 
referidas, verifica-se que, numa perspectiva jurídico-constitucional que pode ser 
considerada como sendo substancialmente comum às diversas constituições 
latino-americanas, o princípio da proibição de retrocesso social decorre – como 
já sinalizado – de modo implícito do sistema constitucional,39designadamente 
dos seguintes princípios e argumentos de matriz jurídico-constitucional, o que 
não vale dizer (insista-se!) que a proibição de retrocesso se confunda com tais 
institutos ou mesmo que deles decorra exclusivamente, ainda mais quando 
considerados de modo isolado.  

a) Dos princípios do Estado Democrático e Social de Direito, em suma, 
daquilo que hoje corresponde ao modelo do Estado Constitucional, que exige a 
promoção e manutenção de um patamar mínimo tanto em termos de proteção 
social quanto em termos de segurança jurídica, o que necessariamente, dentre 
outros aspectos, abrange a garantia de um mínimo existencial, assim como a 
proteção contra medidas retroativas, e, pelo menos em certa medida, contra atos 
de cunho retrocessivo – ainda que de efeitos prospectivos - de um modo geral;  

b) Do princípio da dignidade da pessoa humana que, exigindo a 
satisfação – por meio de prestações positivas (e, portanto, de direitos 
fundamentais sociais) – de uma existência condigna para todos, tem como 
efeito, na sua perspectiva negativa, a inviabilidade de medidas que fiquem 
aquém deste patamar.40 Embora o conteúdo em dignidade da pessoa humana 
dos direitos fundamentais não possa, ainda mais no caso de constituições 
analíticas e muito pródigas em direitos, ser pura e simplesmente equiparado ao 
conteúdo essencial dos direitos fundamentais, é certo que tanto a dignidade da 
pessoa humana quanto o núcleo essencial operam como limites dos limites aos 
direitos fundamentais, blindando tais conteúdos (dignidade e/ou núcleo 
essencial) em face de medidas restritivas, o que se aplica, em termos gerais, tanto 
aos direitos sociais quanto aos demais direitos fundamentais; 

c) Do dever de assegurar a máxima eficácia e efetividade às normas 

                                                 
39 Neste sentido também Felipe Derbli, O Princípio da Proibição de Retrocesso Social... Op Cit. p. 199 
e ss., igualmente adotando a concepção de que se cuida de um princípio implícito e bem 
desenvolvendo o ponto, bem como, por último e com alentada justificação, Luísa Cristina Pinto 
e Netto, O Princípio da Proibição de Retrocesso Social. Op Cit. p. 101 e ss.  
40 Aderindo a tal entendimento e enfatizando a relação entre o princípio da dignidade da pessoa 
humana e o da proibição de retrocesso social, v., mais recentemente, Dayse Coelho de Almeida, 
“A fundamentalidade dos direitos sociais e o princípio da proibição de retrocesso”. In: Inclusão 
Social. v. 2. n. 1. out. 2006/mar. 2007, p. 118-124. 
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definidoras de direitos fundamentais, que necessariamente abrange também a 
maximização da proteção dos direitos fundamentais, exigindo um sistema de 
tutela isento de lacunas; Aliás, também neste sentido não se deve olvidar das 
lições de Peter Häberle, ao sustentar a necessidade de se ter sempre presente a 
máxima do desenvolvimento de uma “eficácia protetiva” dos direitos 
fundamentais41. 

d) O princípio da proteção da confiança, na condição de elemento 
nuclear do Estado de Direito (já em função de sua íntima conexão com a 
própria segurança jurídica) impõe aos órgãos estatais – inclusive (mas não 
exclusivamente) como exigência da boa-fé nas relações com os particulares – o 
respeito pela confiança depositada pelos indivíduos em relação a um 
determinado nível de estabilidade e continuidade da ordem jurídica objetiva, 
assim como dos direitos subjetivos atribuídos às pessoas. A proteção da 
confiança, portanto, atua menos no sentido de um fundamento propriamente 
dito da proibição de retrocesso do que como critério auxiliar para sua adequada 
aplicação. Com efeito, parece evidente que os órgãos estatais, inclusive (mas não 
só!) por força da segurança jurídica e da proteção à confiança, encontram-se 
vinculados não apenas às imposições constitucionais no âmbito da sua 
concretização no plano infraconstitucional, mas devem observar certo grau de 
vinculação em relação aos próprios atos já praticados.42 Tal obrigação, por sua 
vez, alcança tanto o legislador, quando os atos da administração e, em certa 
medida, os órgãos jurisdicionais, aspecto que, todavia, carece de maior 

                                                 
41 Cf. Peter Häberle, Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar, Lima: Palestra Editores, 2004. 
p. 95 e ss. 
42 Cfr., dentre outros, Harmut Maurer, “Kontinuitätsgewähr und Vertrauensschutz”. In: Josef 
Isensee/Paul Kirchhof (Org), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, v. 3. p. 244 e 
ss., não obstante o autor – assim como a doutrina e jurisprudência em geral – sejam bastante 
restritivos no que diz com a admissão de uma auto-vinculação do legislador, temática que aqui 
não iremos desenvolver mas que tem sido objeto de uma certa discussão na Alemanha, sob a 
rubrica de uma vinculação sistêmica do legislador, desenvolvida essencialmente à luz do 
princípio da igualdade. Neste sentido, v., entre outros, Uwe Kischel, “Systembindung des 
Gesetzgebers und Gleichheitssatz”. In: Archiv des öffentlichen Rechts. v. 124, 1999. p. 174-211. Entre 
nós, confira-se, sobre a proteção da confiança no Direito Público, o paradigmático contributo 
de Almiro do Couto e Silva, “O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no 
Direito Público brasileiro e o direito da administração pública de anular os seus próprios atos 
administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da União (Lei 
n° 9.784/99)”. In: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 237, jul./set. 2004; Mais 
recentemente, v. Também a monografia de Rafael Maffini, Princípio da Proteção Substancial da 
Confiança no Direito Administrativo Brasileiro, Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006. Igualmente 
admitindo e explorando a relação entre proibição de retrocesso e segurança jurídica (em especial 
na perspectiva da proteção da confiança legítima) v., por último, no direito brasileiro, Luisa 
Cristina Pinto e Netto, O Princípio de Proibição de Retrocesso Social, Op Cit. p. 211 e ss. 
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desenvolvimento do que o permitido pelos limites do presente estudo;  
e) Além do exposto, constata-se que negar reconhecimento ao princípio 

da proibição de retrocesso significaria, em última análise, admitir que os órgãos 
legislativos (assim como o poder público de modo geral), a despeito de estarem 
inquestionavelmente vinculados aos direitos fundamentais e às normas 
constitucionais em geral, dispõem do poder de tomar livremente suas decisões 
mesmo em flagrante desrespeito à vontade expressa do Constituinte.43 Com 
efeito, como bem lembra Luís Roberto Barroso, mediante o reconhecimento de 
uma proibição de retrocesso, está a se impedir a frustração da efetividade 
constitucional, já que, na hipótese de o legislador revogar o ato que deu 
concretude a uma norma programática ou tornou viável o exercício de um 
direito, estaria acarretando um retorno à situação de omissão (inconstitucional, 
como poderíamos acrescentar) anterior.44 Precisamente neste contexto, insere-se 
também a argumentação deduzida pelos votos condutores (especialmente do 
então Conselheiro Vital Moreira) do conhecido leading case do Tribunal 
Constitucional de Portugal, versando sobre o Serviço Nacional de Saúde, 
sustentando que “as tarefas constitucionais impostas ao Estado em sede de 
direitos fundamentais no sentido de criar certas instituições ou serviços não o 
obrigam apenas a criá-los, obrigam também a não aboli-los uma vez criados”, 
aduzindo que “após ter emanado uma lei requerida pela Constituição para 
realizar um direito fundamental, é interdito ao legislador revogar esta lei, 
repondo o estado de coisas anterior.” Daí se extrai, na linha de pensamento do 
autor, que as instituições, serviços ou institutos jurídicos, uma vez criados pela 
lei ou por ato da administração pública, com o intuito de concretizar a proteção 
e promoção de direito fundamental ou finalidade constitucional, passam a ter a 
sua existência constitucionalmente garantida, de tal sorte que uma nova lei pode 
vir a alterá-los ou reformá-los nos limites constitucionalmente admitidos, mas 
não pode pura e simplesmente revogá-los. 

f) Os argumentos esgrimidos restam enrobustecidos por um importante 
fundamento adicional extraído do direito internacional, notadamente no plano 
dos direitos econômicos sociais e culturais. Com efeito, de acordo com arguta 
observação de Victor Abramovich e Christian Courtis45, sustentando que o 

                                                 
43 Tal ponto de vista apenas poderia ser sustentado, em tese, em se partindo da premissa de que 
os direitos sociais não podem (mesmo no que diz com seu conteúdo essencial) ser definidos em 
nível constitucional, a exemplo do que parece propor Manuel Afonso Vaz, Lei e Reserva de Lei... 
Op Cit. p. 383-384, o que contraria até mesmo a lógica do sistema jurídico-constitucional, 
notadamente no que diz com a função concretizadora exercida pelo legislador e demais órgãos 
estatais. 
44 Cfr. Luís Roberto Barroso, O direito constitucional e a efetividade de suas normas. Op Cit. p. 158-159.  
45 Cf. Victor Abramovich e Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid: 
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sistema de proteção internacional impõe a progressiva concretização da 
proteção social por parte dos Estados, encontra-se implicitamente vedado o 
retrocesso em relação aos direitos sociais já concretizados. Neste plano, aliás, 
percebe-se que a proibição de retrocesso (regressividade) atua como relevante 
ponto de encontro entre o direito constitucional dos estados e o direito 
internacional dos direitos humanos, operando, além disso, como elemento que 
impulsiona precisamente não apenas a formação, neste particular, de um direito 
constitucional interno (estatal) comum na esfera regional (no caso brasileiro, da 
América Latina), mas também de um direito constitucional internacional. Como 
já referido, a adesão por parte dos estados latino-americanos ao Pacto 
Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais e ao Protocolo de San 
Salvador por si só já implica um comprometimento jurídico-constitucional com 
o dever de progressiva realização de tais direitos e, por via de consequência, 
com a correlata proibição de regressividade46.  

Se em favor do reconhecimento de uma proibição de retrocesso em 
matéria de direitos fundamentais sociais podem ser – para além da controvérsia 
sobre a terminologia - colacionados fortes argumentos de matriz jurídico-
constitucional, também é verdade que há, ainda, considerável espaço para 
controvérsia em torno da amplitude da proteção outorgada pelo princípio da 
proibição de retrocesso social no direito comparado. Este constitui o tema do 
próximo segmento. 
 

3 Alguns critérios para aferição do alcance do princípio da proibição de 
retrocesso em matéria de direitos sociais 

 
Parece correto apontar a existência de considerável aceitação, pelo 

menos no Brasil e em alguns outros países, assim como, de modo geral, na 

                                                                                                                              
Trotta, 2002. p. 92 e ss. Aprofundando o tema, com destaque para o direito internacional e 
comparado, v., ainda, Christian Courtis, “La prohibición de regresividad en materia de derechos 
sociales: apuntes introductorios”. In: Christian Courtis (Ed), Ni un paso atrás. Op Cit. p. 03-52, 
além dos demais ensaios constantes da coletânea, destacando-se os trabalhos de Julieta Rossi (p. 
79-116) e Magdalena Sepulveda (p. 117-152), ambos versando sobre a jurisprudência do Comitê 
de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, e de Magdalena Sepúlveda, portanto, com especial 
atenção para a perspectiva internacional.  
46 Em especial, v. a relação da noção de regressividade com a interpretação da noção de 
progressividade adotada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, no 
âmbito das normas para a confecção dos informes periódicos previstos no artigo 19 do 
Protocolo de San Salvador. Sobre o tema, v., por todos, Christian Courtis, In: Ni un paso atrás, 
Op Cit. p. 3-8, apresentando as diversas facetas da noção de regressividade, bem como p. 11-17, 
onde apresenta a compreensão da noção de proibição de regressividade no sistema americano 
de tutela dos direitos sociais. 
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esfera do direito internacional, quanto à necessidade de uma proteção jurídica 
contra o retrocesso em matéria de realização dos direitos sociais e das 
imposições constitucionais na esfera da justiça social. Igualmente, é certo que tal 
consenso (como já foi lembrado) abrange o reconhecimento de que tal proteção 
não pode assumir um caráter absoluto, notadamente no que diz com a 
concretização dos direitos sociais a prestações. Para além desse consenso (no 
sentido de que existe uma proibição relativa de retrocesso em matéria de direitos 
sociais), constata-se intensa discussão em torno da amplitude da proteção contra 
o retrocesso, sendo significativas as diferenças de entendimento registradas no 
âmbito doutrinário e jurisprudencial, mas também na seara das soluções 
adotadas pelo direito positivo de cada ordem jurídica individualmente 
considerada. Assim, ilustrando as principais tendências no que tange ao 
reconhecimento de um valor jurídico à proibição de retrocesso, pode-se 
partilhar do entendimento de que entre uma negativa total da eficácia jurídica do 
princípio da proibição de retrocesso (que, ao fim e ao cabo, teria a função de 
mera diretriz para os agentes políticos) e o outro extremo, o que propugna uma 
vedação categórica de todo e qualquer ajuste em termos de direitos sociais, 
também aqui o melhor caminho é o do meio, ou seja, o que implica uma tutela 
efetiva, mas não cega e descontextualizada dos direitos fundamentais sociais47. 

O reconhecimento de uma proibição de retrocesso não pode resultar na 
transformação do legislador em órgão de mera execução das decisões constitu-
cionais e nem assegurar (caso compreendida como absoluta vedação de qual-
quer alteração ou ajuste) aos direitos fundamentais sociais a prestações legislati-
vamente concretizados, uma eficácia mais reforçada do que a atribuída aos 
direitos de defesa em geral, já que estes podem ser restringidos pelo legislador, 
desde que preservado seu núcleo essencial, já foi objeto de referência na doutri-
na48. Posta a questão em outros termos, a aplicação de uma proibição de retro-
cesso por si só não veda uma diminuição dos níveis de proteção e promoção de 
direitos sociais, especialmente na perspectiva subjetiva, para assegurar outros 
interesses públicos urgentes e relevantes, pois do contrário poderia levar a uma 
proteção maior dos direitos sociais em relação aos direitos civis e políticos.49 Em 
síntese, se uma posição preferencial das liberdades há de ser afastada, pelo 
menos no sentido de um caráter secundário dos DESCA, no Estado Democrá-
tico de Direito, também não se poderia justificar uma posição preferencial (ou 

                                                 
47 Neste sentido, v. Rodrigo Uprimny e Diana Guarnizo, “Es posible uma dogmática adecuada 
sobre la prohibición de regresividad?  Un enfoque desde la jurisprudencia constitucional 
colombiana”. In: Direitos Fundamentais & Justiça. Ano. 2. n. 3., 2008, especialmente p. 40 e ss. 
48 Cf. José Carlos Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais... Op Cit. p. 391 e ss. 
49 Cfr. Andreas Krell, Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha... Op Cit. p. 40. 
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absolutamente preferencial) de tais direitos, tema que, à evidência, merece maior 
reflexão do que aqui se pode oferecer. 

Aliás, bastaria esta linha argumentativa para reconhecer que não se pode 
encarar a proibição de retrocesso como tendo a natureza de uma regra de cunho 
absoluto,50 seja pelo fato, já apontado, de que a atividade legislativa não pode ser 
reduzida à função de execução pura e simples da Constituição, seja pelo fato de 
que esta solução radical, caso tida como aceitável, acabaria por conduzir a uma 
espécie de transmutação das normas infraconstitucionais em direito constitucio-
nal, além de inviabilizar o próprio desenvolvimento deste.51 Além disso, resulta 
evidente que a admissão de uma vedação absoluta de retrocesso – especialmente 
no sentido estrito aqui versado – inexoravelmente resultaria na procedência das 
críticas formuladas pelos seus adversários.  

Resta, contudo, avaliar o mais difícil, qual seja, o como deve ocorrer o 
controle da limitação da aplicação da proibição de retrocesso. Nesta perspectiva, 
importa destacar a orientação doutrinária e jurisprudencial, de acordo com a 
qual qualquer redução do alcance de um direito social deverá, pelo menos prima 
facie, ser considerada como constituindo uma violação do dever de progressiva 
realização dos direitos sociais e, portanto, tida como ofensa à proibição de 
retrocesso, de tal sorte que a restrição do conteúdo protegido de um direito 
social apenas se revela constitucionalmente legítima quando cuidadosamente 
avaliada pelo órgão estatal (no mais das vezes, o legislador) que a promove e que 
se revela como razoável e proporcional, sendo mesmo necessária para alcançar 
propósitos constitucionais relevantes ou até cogentes52.  Tal orientação, como se 
percebe sem esforço, guarda relação com a dogmática de há muito praticada no 
plano do controle das restrições dos direitos fundamentais em geral, visto que 
condiciona a liberdade de conformação do legislador e a discricionariedade 
administrativa aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, que balizam 
toda e qualquer restrição de direito fundamental53.  

                                                 
50 Neste sentido, v. também, a reflexão de Patrícia do Couto Villela Abbud Martins, “A 
proibição do retrocesso social como fenômeno jurídico”. In: Emerson Garcia, (Coord). A 
Efetividade dos Direitos Sociais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 408 e ss, bem como, mais 
recentemente, Luísa Cristina Pinto e Netto, O Princípio de Proibição de Retrocesso Social. Op Cit. p.  
167 e ss. 
51 Neste sentido v. também João Caupers, Os Direitos Fundamentais dos Trabalhadores e a 
Constituição. Coimbra: Almedina, 1985. p. 44, que, apesar de favorável à proibição de retrocesso 
social, considera que a proteção dos sistemas prestacionais existentes não pode ser maior do que 
a concedida aos direitos de liberdade (direitos de defesa). 
52 Cf., por todos, Rodrigo Uprimny e Diana Guarnizo, In: Direitos Fundamentais & Justiça. Op Cit. 
p. 44 e ss. 
53 Bem abordando, no direito brasileiro, tal perspectiva, mediante uma apresentação e discussão 
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Neste sentido, verifica-se que (aqui sem maior preocupação no que diz 
com a precisão terminológica) a proibição de retrocesso opera como espécie de 
limite dos limites dos direitos fundamentais sociais. Por outro lado – o que 
inclusive é apontado como uma das principais vantagens desta metódica de 
controle das medidas supressivas ou restritivas de direitos sociais – preserva-se a 
necessária margem de ação e adequação do poder público em face dos câmbios 
sociais e econômicos e mesmo no que diz com a manutenção do equilíbrio e 
coerência interna do sistema jurídico-constitucional, além de se fomentar uma 
ampla e responsável deliberação pública no sentido de justificar a necessidade 
dos ajustes no campo dos direitos sociais54.  

Embora não se pretenda desenvolver aqui, com a necessária 
profundidade, os aspectos ventilados, vinculados aos critérios da 
proporcionalidade e razoabilidade e ao dever de justificação das medidas 
restritivas, assume-se como correta, pelo menos em termos gerais, tal linha de 
entendimento, até mesmo pelo fato de que, em se cuidando de controlar a 
atuação do poder público resultante em restrições de direitos fundamentais 
sociais, não se poderia deixar de operar com os correlatos critérios para o 
controle de tais restrições, ainda que com a eventualmente necessária adequação 
ao regime e peculiaridades dos direitos sociais e do contexto jurídico-
constitucional, social, político e econômico.  

De outra parte, também é perceptível que reduzir a proibição de 
retrocesso a um mero controle da razoabilidade e proporcionalidade, assim 
como de uma adequada justificação das medidas restritivas, poderá não ser o 
suficiente, ainda mais se ao controle da proporcionalidade não for agregada a 
noção de que qualquer medida restritiva deverá preservar o núcleo (ou conteúdo 
essencial) do direito fundamental afetado, o que, por sua vez, guarda relação 
com a opção, no que diz com os limites aos limites dos direitos fundamentais, 
entre a teoria externa e a teoria interna, sem prejuízo de outros aspectos 
relevantes a serem considerados e que aqui não serão desenvolvidos. É 
precisamente aqui, no que respeito ao alcance da proteção assegurada por conta 
de uma proibição de retrocesso, que a dignidade da pessoa humana e o assim 
designado mínimo existencial (assim como a garantia do núcleo essencial dos 
direitos) podem assumir particular relevância, tal como tem apontado relevante 
doutrina e jurisprudência. 

                                                                                                                              
dos critérios para o controle de medidas de caráter retrocessivo, v., em especial, Luísa Cristina 
Pinto e Netto, O Princípio da Proibição de Retrocesso Social. Op Cit. p. 167 e ss. (especial p. 194 e ss.). 
54 Sobre o tópico, v. também Rodrigo Uprimny e Diana Guarizo. In: Direitos Fundamentais & 
Justiça. Op Cit. p. 55 e ss., à luz de diversos exemplos extraídos da rica jurisprudência 
constitucional colombiana. 
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Com efeito, adentrando a problemática central deste capítulo, colaciona-
se lição de Gomes Canotilho, a sustentar que o núcleo essencial dos direitos 
sociais concretizado pelo legislador encontra-se constitucionalmente garantido 
contra medidas estatais que, na prática, resultem na anulação, revogação ou 
aniquilação pura e simples desse núcleo essencial, de tal sorte que a liberdade de 
conformação do legislador e a inerente auto-reversibilidade encontram limitação 
no núcleo essencial já realizado.55 O legislador (assim como o poder público em 
geral) não pode, pois, uma vez concretizado determinado direito social no plano 
da legislação infraconstitucional, mesmo com efeitos meramente prospectivos, 
voltar atrás e, mediante uma supressão ou mesmo relativização (no sentido de 
uma restrição), afetar o núcleo essencial legislativamente concretizado de 
determinado direito social constitucionalmente assegurado. Assim é, em 
primeira linha, o núcleo essencial dos direitos sociais que vincula o poder 
público no âmbito de uma proteção contra o retrocesso e que, portanto, 
representa aquilo que efetivamente se encontra protegido.56 

Muito embora tal concepção possa servir como ponto de partida para a 
análise da problemática do alcance da proteção contra o retrocesso em matéria 
de direitos sociais, não nos parece dispensável algum tipo de aprofundamento, 
notadamente no que diz com a vinculação do problema às noções de dignidade 
da pessoa e da garantia das condições materiais mínimas para uma vida digna, 
que, por sua vez, guardam relação com a noção de núcleo essencial dos direitos 
sociais, embora não se confundam necessariamente. Além disso, a noção de 
mínimo existencial, compreendida, por sua vez, como abrangendo o conjunto 
de prestações materiais que asseguram a cada indivíduo uma vida com 
dignidade, no sentido de uma vida saudável57, ou seja, de uma vida que 
corresponda a padrões qualitativos mínimos, nos revela que a dignidade da 
pessoa atua como diretriz jurídico-material tanto para a definição do núcleo 
essencial (embora não necessariamente em todos os casos e da mesma forma), 
quanto para a definição do que constitui a garantia do mínimo existencial, que, 
na esteira de farta doutrina, abrange bem mais do que a garantia da mera 
sobrevivência física, não podendo ser restringido, portanto, à noção de um 
mínimo vital ou a uma noção estritamente liberal de um mínimo suficiente para 
assegurar o exercício das liberdades fundamentais58, ainda mais em se tratando 

                                                 
55 Cfr. José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2007. p. 338 e ss. 
56 Também, Cristina Queiroz. Direitos Fundamentais Sociais. Op Cit. p. 81 e ss. e p. 101 e ss. 
57 Sobre o ponto, v. o nosso Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 63.   
58 A respeito da noção de mínimo existencial, remetemos ao indispensável e pioneiro estudo – 
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de um “ambiente constitucional, marcado – pelo menos no plano formal - por 
um constitucionalismo socialmente comprometido.  

Assim sendo, em se partindo do pressuposto que as prestações estatais 
básicas destinadas à garantia de uma vida digna para cada pessoa constituem 
parâmetro para a própria exigibilidade dos direitos sociais na sua condição de 
direitos subjetivos a prestações, que, neste caso, prevalecem, em regra, até 
mesmo em face de outros princípios constitucionais (como é o caso da “reserva 
do possível” [e da conexa reserva parlamentar em matéria orçamentária] e da 
separação dos poderes)59, resulta evidente – ainda mais em se cuidando de uma 
dimensão negativa (ou defensiva) dos direitos sociais (e neste sentido não 
apenas dos direitos a prestações) – que este conjunto de prestações básicas não 
poderá ser suprimido ou reduzido (para aquém do seu conteúdo em dignidade da 
pessoa) nem mesmo mediante ressalva dos direitos adquiridos. Com isso, 
também se percebe nitidamente que a proibição de retrocesso no sentido aqui 
versado representa, em verdade, uma proteção que vai além da proteção 
tradicionalmente imprimida pelas figuras do direito adquirido, da coisa julgada, 
bem como das demais vedações específicas de medidas retroativas. 

Por outro lado, independentemente da discussão em torno da maior ou 
menor autonomia (se é que tal autonomia – no sentido de uma autonomia 
absoluta – de fato existe, dada a evidente conexão da proibição de retrocesso 
com outras categorias, como a segurança jurídica e a proporcionalidade, por 

                                                                                                                              
atualizado e aprofundado em contribuições mais recentes – de Ricardo Lobo Torres, “O 
Mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais”. In: Revista de Direito Administrativo. n. 177, 
1989, p. 29 e ss., muito embora o autor – a partir de uma profunda análise especialmente da 
doutrina norte-americana e germânica – esteja aparentemente a se inclinar em prol de uma 
noção liberal (embora não necessariamente reducionista) de mínimo existencial, já que bem 
destaca o papel da dignidade da pessoa na construção do conceito de mínimo existencial. Dentre 
as contribuições mais recentes, importa referir, além do nosso A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 
Op Cit. p. 330 e ss., o já citado estudo de Ana Paula de Barcellos, A Eficácia Jurídica dos Princípios 
Constitucionais, especialmente p. 247 e ss., assim como Paulo Gilberto Cogo Leivas, Teoria dos 
Direitos Fundamentais Sociais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. No que diz com a 
produção monográfica especializada, v. por todos, Ricardo Lobo Torres, O Direito ao Mínimo 
Existencial, Rio de Janeiro: Renovar, 2008 (reunindo e sistematizando ensaios anteriores), bem 
como, por último, a importante contribuição de Eurico Bitencourt Neto, O Direito ao Mínimo 
para uma Existência Digna. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
59 Sobre o tema, remetemos ao nosso A Eficácia dos Direitos Fundamentais, especialmente p. 
299 e ss. Discorrendo especificamente sobre as relações entre a assim chamada reserva do 
possível e a proibição de retrocesso v., por último, Julio Pinheiro Faro Homem de Siqueira, “Os 
vinte anos da Constituição Brasileira: da reserva do possível à proibição de retrocesso social”. 
In: Julio Pinheiro Faro Homem de Siqueira, Bruno Costa Teixeira e Paula Castello Miguel 
(Coords.). Uma homenagem aos 20 anos da Constituição Brasileira, Florianópolis: Fundação Boiteux, 
2008. p. 157-172. 
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exemplo) da proibição de retrocesso em relação ao regime jurídico dos limites dos 
direitos fundamentais, no contexto do qual esta atuaria, segundo já se apontou, 
como limite dos limites, merece acolhida a já lembrada tese de que uma medida 
restritiva em matéria de direitos sociais, em princípio, deve ser encarada com 
reservas, isto é, como uma medida “suspeita” e submetida a uma presunção 
(sempre relativa) de inconstitucionalidade, de tal sorte que sujeita a controle no 
que concerne à sua proporcionalidade ou mesmo no que diz com a observância 
de outras exigências.60 Dentre tais exigências, situa-se precisamente a salvaguarda 
do núcleo essencial e, de modo especial, do conteúdo em dignidade humana do 
direito social objeto de restrição. Assim, se uma medida restritiva de direito social 
deve passar pelos testes da razoabilidade e da proporcionalidade, desafiando a 
declaração da sua ilegitimidade constitucional se não for adequada e necessária, 
também deverá – ainda que adequada e necessária – respeitar as barreiras da assim 
designada proporcionalidade em sentido estrito, salvaguardando o núcleo essenci-
al dos direitos afetados e o seu conteúdo em dignidade da pessoa humana61. 

Tais premissas, ainda que não mencionadas da mesma forma na funda-
mentação, encontram-se na base de julgado do Tribunal Constitucional de 
Portugal, que, por sua vez, tem sido reiteradamente citado em escritos sobre o 
tema, pelo menos no que diz com a literatura brasileira. Trata-se do Acórdão nº 
509/2002, que versa sobre a inconstitucionalidade (por violação do princípio da 
proibição de retrocesso) do Decreto da Assembleia da República que, ao substi-
tuir o antigo rendimento mínimo garantido por um novo rendimento social de 
inserção, excluiu da fruição do benefício (ainda que mediante a ressalva dos 
direitos adquiridos) pessoas com idade entre 18 e 25 anos. Em termos gerais e 
para o que importa neste momento, a decisão, ainda que não unânime, entendeu 
que a legislação revogada, atinente ao rendimento mínimo garantido, concreti-
zou o direito à segurança social dos cidadãos mais carentes (incluindo os jovens 
entre os 18 e 25 anos), de tal sorte que a nova legislação, ao excluir do novo 

                                                 
60 Cf. também Jorge Reis Novais, Direitos Fundamentais: trunfos contra a maioria. Op Cit. p. 201.  
61 Importa destacar que não desconhecemos a controvérsia que existe (cada vez mais forte) em 
relação à figura do núcleo essencial dos direitos fundamentais, que, para significativa doutrina, 
acaba sendo sempre reconduzido ao controle da proporcionalidade, notadamente no que diz 
com a terceira fase, da assim designada proporcionalidade em sentido estrito. Neste sentido, 
precisamente questionando a noção de um núcleo essencial na perspectiva de uma proibição de 
retrocesso (embora sem questionar o reconhecimento, em si, de uma proibição de retrocesso), v. 
Rodolfo Arango, “La prohibición de retroceso en Colombia”. In: Christian Courtis (Comp). Ni 
un paso atrás. Op Cit. p. 153 e ss. Para um maior desenvolvimento deste ponto, bem como de sua 
relação com os demais critérios para um controle dos atos do poder público com base na 
proibição de retrocesso, v., por todos e por último, Luísa Cristina Pinto e Netto. O Princípio de 
Proibição de Retrocesso Social. Op Cit. especialmente p. 167 e ss.  
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rendimento social de inserção as pessoas nesta faixa etária, sem a previsão e/ou 
manutenção de algum tipo de proteção social similar, estaria a retroceder no 
grau de realização já alcançado do direito à segurança social a ponto de violar o 
conteúdo mínimo desse direito já que atingido o conteúdo nuclear do direito a 
um mínimo de existência condigna, não existindo outros instrumentos jurídicos 
que o possam assegurar com um mínimo de eficácia. Destaque-se, ainda, que o 
Tribunal Constitucional português reiterou pronunciamentos anteriores, reco-
nhecendo que no âmbito da concretização dos direitos sociais o legislador 
dispõe de ampla liberdade de conformação, podendo decidir a respeito dos 
instrumentos e sobre o montante dos benefícios sociais a serem prestados, sob 
pressuposto de que, em qualquer caso, a escolha legislativa assegure, com um 
mínimo de eficácia jurídica, a garantia do direito a um mínimo de existência 
condigna para todos os casos.62 

Da análise da paradigmática decisão ora citada, que guarda harmonia 
com a argumentação desenvolvida ao longo do presente texto, resulta que uma 
medida de cunho retrocessivo, para que não venha a violar o princípio da 
proibição de retrocesso, deve, além de contar com uma justificativa de porte 
constitucional, salvaguardar – em qualquer hipótese – o núcleo essencial dos 
direitos sociais, notadamente naquilo em que corresponde às prestações 
materiais indispensáveis para uma vida com dignidade para todas as pessoas. De 
tal sorte não há, de fato, como sustentar que o reconhecimento de uma 
proibição de retrocesso em matéria de direitos sociais (nos termos expostos) 
resultaria numa aniquilação da liberdade de conformação do legislador, que, de 
resto – e importa relembrar tal circunstância – nunca foi e nem poderia ser 
ilimitada no contexto de um Estado constitucional de Direito, como bem 
revelam os significativos limites impostos na seara das restrições legislativas ao 
exercício dos direitos fundamentais.  

Considerando que o núcleo essencial dos direitos fundamentais, 
inclusive sociais, nem sempre corresponde ao seu conteúdo em dignidade (que 
poderá ser variável, a depender do direito fundamental em causa) é de se admitir 
até mesmo a eventual inconstitucionalidade de medidas que – mesmo não 
afetando diretamente a dignidade da pessoa humana – inequivocamente estejam 
a invadir o núcleo essencial. Também no âmbito da proibição de retrocesso, 
importa que se tenha sempre presente a circunstância de que o conteúdo do 
mínimo existencial para uma vida digna encontra-se condicionado pelas 
circunstâncias históricas, geográficas, sociais, econômicas e culturais em cada 

                                                 
62 Para quem deseja aprofundar a análise, vale a pena conferir na íntegra a fundamentação do já 
citado Acórdão nº 509/2002, Processo nº 768/2002, apreciado pelo Tribunal Constitucional de 
Portugal em 19.12.2002. 
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lugar e momento em que estiver em causa, mas varia também conforme a 
natureza do direito social em particular (moradia, saúde, assistência social, 
apenas para mencionar alguns exemplos) resultando evidente e vai aqui 
assumido como pressuposto de nossa análise. 

Com relação à objeção de que em função da incidência da assim 
designada “reserva do possível”, isto é, de uma justificativa calcada na falta de 
recursos e, portanto, fundada na necessidade de promover ajustes para menos 
ou mesmo a supressão de certas prestações sociais, não haveria como invocar, 
com sucesso, a proibição de retrocesso, importa ter presente alguns fatores que, 
no mínimo, não deveriam ser negligenciados. Em primeiro lugar, se tem sido 
geralmente admitido que na esfera da garantia do mínimo existencial existe um 
direito subjetivo definitivo às prestações que lhe são inerentes, ou seja, que 
eventual obstáculo de ordem financeira e orçamentária deverá ceder ou ser 
removido, inclusive mediante a realocação de recursos, fixação de prioridades, 
ou mesmo outras medidas, também – e neste caso com maior razão ainda – não 
se poderá pretender suprimir ou esvaziar, pelo menos não aquém do mínimo 
existencial, a concretização já levada a efeito dos direitos sociais. Como exemplo 
desta tutela negativa do mínimo existencial, colaciona-se a sua função como 
limite material ao poder de tributar do Estado, já que este, em regra, não pode 
tributar o mínimo existencial (no âmbito do imposto sobe a renda, por 
exemplo), ainda que mediante a alegação da necessidade de reforçar a 
arrecadação para promover os direitos sociais63. O que se percebe, à vista do 
exposto, é que o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana operam 
tanto como fundamentos para a limitação de direitos, quando tal se revelar 
indispensável à salvaguarda da dignidade, quanto atuam como limites dos 
limites, pois constituem, ao mesmo tempo, o marco a ser respeitado pelas 
medidas restritivas64. 

Por outro lado, o que importa, nesta quadra, é enfatizar que embora a 
alegação da falta de recursos para a manutenção de determinados benefícios 
sociais ou, o que é mais comum, para a preservação de determinado patamar de 
proteção social, seja um possível fundamento para justificar uma medida 
restritiva, não poderá servir de justificativa para a afetação do núcleo essencial 

                                                 
63 Especificamente sobre a função do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana 
como limites ao poder de tributar, v., no direito brasileiro, Ricardo Lobo Torres, Tratado de 
Direito Constitucional Financeiro e Tributário: os direitos humanos e a tributação – imunidades e isonomia, 
Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 144 e ss., bem como Humberto Ávila, Sistema Constitucional 
Tributário, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2008. p. 331 e ss. 
64 Cf. o nosso Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Op 
Cit. p. 123 e ss. 
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dos direitos sociais, ainda mais quando em causa as exigências mínimas para 
uma vida com dignidade. Com efeito, se o mínimo existencial é aquilo que o 
Estado em todo o caso deve assegurar positivamente, também é aquilo que o 
estado deve respeitar por força de um dever de não-intervenção65. Precisamente 
nesta perspectiva (ainda que não idêntica a argumentação) vale referir decisão do 
Tribunal Constitucional da Colômbia, de acordo com o qual a decisão de 
reduzir os recursos destinados a subsidiar habitações para a população de baixa 
renda, promovida pelo poder público municipal, embora em abstrato justificada 
pela necessidade de contenção de despesas (pela carência de recursos) e 
atendimento a outras demandas de cunho social, não resultou convincente no 
caso concreto, especialmente quando as dificuldades financeiras apontadas 
podem ser atribuídas à falta de planejamento e gestão deficiente do próprio 
poder público66. 

Em face do exposto, importa reafirmar, também no contexto da 
proteção dos direitos sociais na esfera de uma proibição de retrocesso, que uma 
violação do mínimo existencial (mesmo em se cuidando do núcleo essencial 
legislativamente concretizado dos direitos sociais) significará sempre uma 
violação da dignidade da pessoa humana e por esta razão será sempre 
desproporcional e, portanto, inconstitucional, o que, à evidência, não afasta a 
discussão sobre qual o conteúdo do mínimo existencial em cada caso e no 
contexto de cada direito social e do estágio de desenvolvimento social e 
econômico de cada país.67 

Ainda no que diz com relevância do princípio da proporcionalidade na 
esfera da assim designada proibição de retrocesso e da salvaguarda dos direitos 
sociais vinculados ao mínimo existencial, importa lembrar que a 
proporcionalidade opera tanto como uma proibição de excesso, quanto naquilo 
em que, vinculada aos deveres de proteção – com os quais não se confunde –, 
proíbe uma proteção insuficiente – exigindo, pelo contrário, uma proteção 
social compatível com as exigências da dignidade da pessoa humana no marco 
de um Estado Democrático e Social de Direito.68 A conexão entre a proibição 

                                                 
65 Neste sentido, v., por todos, Ricardo Lobo Torres, O Direito ao Mínimo Existencial. Op Cit. e, 
por último, Eurico Bitencourt Neto, O Direito ao Mínimo para uma Existência Digna. Op Cit. 
especialmente p. 117 e ss. 
66 Cf. sentença T-1318 de 2005, referida e comentada por Rodrigo Uprimny e Diana Guarizo. 
In: Direitos Fundamentais & Justiça. Op Cit. p. 48-49. 
67 Sobre o princípio da proporcionalidade e a função da dignidade da pessoa humana neste 
contexto, v., entre outros, Heinrich Scholler, “O princípio da proporcionalidade no direito 
constitucional e administrativo da Alemanha”. In: Revista Interesse Público. n. 2., 1999. p. 93-107. 
68 Cf. bem apontado por Cristina Queiroz, Direitos Fundamentais Sociais. Op Cit. p. 117. Da 
mesma autora, com maior desenvolvimento, O Princípio da Não Reversibilidade dos Direitos 
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de retrocesso social e a assim designada proibição de proteção insuficiente ou 
deficiente (o que abrange, no caso, a proteção social, em geral representada pela 
concretização dos direitos sociais) resulta evidente, pois atua tanto como 
parâmetro para o controle das omissões e ações insuficientes do poder público, 
quanto serve de critério para o controle de medidas que venham a resultar na 
supressão ou diminuição de direitos sociais antes concretizados em nível 
satisfatório, ou seja, em patamares correspondentes às exigências do mínimo 
existencial. Em outras palavras, a proibição de retrocesso implica - como já 
frisado - não apenas a vedação da recriação de um estado de omissão 
inconstitucional, mas também a proibição de uma ação insuficiente69. 

Em sintonia com tal linha argumentativa (de modo especial com a noção 
de uma garantia de um mínimo existencial), embora a ausência de referência 
direta a uma proibição de proteção insuficiente, como fundamento da decisão, é 
possível citar julgado proferido por Tribunal da Argentina (Câmara de 
Apelações do Contencioso Administrativo e Tributário da Cidade de Buenos 
Aires), onde igualmente estava em causa a garantia de uma habitação (moradia) 
digna para pessoas submetidas a condições de vida precárias em ambiente 
marcado por forte exclusão social. No caso concreto (que envolvia a negação do 
acesso à moradia por parte do autor da demanda judicial), o Tribunal 
argumentou que a descontinuidade das prestações sociais viola o princípio da 
proibição de retrocesso, pois uma vez reconhecido e efetivado um direito social, 
designadamente quando se trata de pessoas que se encontram em situação 
econômica e social precária, não é possível eliminar pura e simplesmente esta 
condição básica de inclusão social, ainda mais quando da falta de alternativas 
razoáveis adotadas por parte do poder público70.  

Para além do exposto e tendo em conta que a dignidade da pessoa 
humana e a correlata noção de mínimo existencial, a despeito de sua 
transcendental e decisiva relevância, não são os únicos critérios a serem 
considerados no âmbito da aplicação do princípio da proibição de retrocesso, 
importa relembrar aqui as noções de segurança jurídica e proteção da confiança, 
igualmente referidas em muitas das decisões sobre o tema, inclusive na decisão 
do Tribunal Constitucional de Portugal, já citada71. Assim – mesmo que não se 

                                                                                                                              
Fundamentais Sociais. Op Cit. p. 76 e p. 100 e ss. 
69 Cf., por todos, Jorge Pereira da Silva, Dever de legislar e protecção jurisdicional contra omissões 
legislativas, Lisboa: Universidade Católica Editora, 2003. p. 282 e ss. 
70 Cuida-se de caso julgado em 08.10.03, referido por Christian Courtis, In: Ni un paso atrás, Op 
Cit. p. 22-23. Igualmente, o tema, com ênfase na experiência argentina, v. Horácio González, El 
desarolllo de los derechos a la seguridad social y la prohibición de regresividad en Argentina. In: Christian 
Courtis (Comp). Ni un paso atrás. Op Cit. p. 193-253, mediante referência a outros casos. 
71 Para o caso da Colômbia, v. o elenco de decisões referido por Rodrigo Uprimny e Diana 
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pretenda desenvolver estes aspectos – é certo que também na esfera da 
proibição de retrocesso tal como versada, a noção de segurança jurídica 
pressupõe a confiança na estabilidade de uma situação legal atual.72 Com efeito, 
a partir do princípio da proteção da confiança, eventual intervenção restritiva no 
âmbito de posições jurídicas sociais exige, portanto, uma ponderação 
(hierarquização) entre a agressão (dano) provocada pela lei restritiva à confiança 
individual e a importância do objetivo almejado pelo legislador para o bem da 
coletividade.73 Tais questões – consoante já frisado – nos remetem novamente 
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também dizem 
respeito ao princípio da isonomia, os quais igualmente devem ser observados 
neste contexto, embora aqui não venham a ser mais desenvolvidas.  

 
4 Conclusão 

 
Ciente de que deixamos muitas questões em aberto, pois a pretensão 

não era a de efetuar um inventário completo dos aspectos apresentados, seguem 
algumas conclusões e proposições, que, talvez, possam contribuir para o avanço 
no debate sobre as possibilidades e limites da proibição de retrocesso, 
especialmente quando compreendida como noção correlata aos deveres de 
desenvolvimento sustentável e de progressiva realização dos direitos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

Quanto ao reconhecimento em si de uma proibição de retrocesso, é 

                                                                                                                              
Guarnizo. In: Direitos Fundamentais & Justiça. Op Cit. p. 37 e ss. 
72 Cfr. Winfried Boecken, Der verfassungsrechtliche Schutz von Altersrentenansprüche und Anwartschaften 
in Italien und in der Bundesrepublik Deutschland sowie deren Schutz im Rahmen der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, Berlin: Duncker & Humblot, 1987. p 80. 
73 Cfr, dentre tantos, Dietrich Katzenstein, “Die bisherige Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zum Eigentumsschutz sozialrechtlicher Positionen”. In: Festschrift 
für Helmut Simon, Baden-Baden: Nomos, 1987. p. 862, com apoio na jurisprudência do 
Tribunal Constitucional Federal. Neste contexto, Hans-Jürgen Papier, “Der Einfluss des 
Verfassungsrechts auf das Sozialrecht”. In: Bernd Baron von Maydell/Franz Ruland (Org). 
Sozialrechtshandbuch, 3. ed. Baden-Baden: Nomos, 2003, p. 120, lembra que no âmbito da 
ponderação de bens e interesses a ser procedida em cada caso, a regulação legislativa será 
inconstitucional apenas quando se verificar que a confiança do indivíduo na continuidade da 
situação legal atual pode ser tida como prevalente em face dos objetivos almejados pelo 
legislador com as alterações propostas, destacando, todavia, que tais critérios assumem um papel 
secundário na aferição da constitucionalidade de medidas retroativas. Tal fórmula tem sido 
largamente adotada pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha (especialmente desde 
BVerfGE 24, p. 220, 230 e ss.), no sentido de que importa ponderar, em cada caso, entre a 
extensão do dano à confiança do indivíduo e o significado da medida adotada pelo poder 
público para a comunidade. 
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possível assumir como correta a constatação no que diz com uma crescente 
convergência entre o sistema internacional dos direitos humanos e a gradativa 
incorporação da noção de proibição de retrocesso (insista-se, muitas vezes sob 
rótulo diverso e com manifestações distintas) à gramática jurídico-constitucional 
de uma série de países, pelo menos na esfera do constitucionalismo latino-
americano e na Europa ocidental, muito embora se trate de uma noção carente 
de desenvolvimento em vários níveis. 

De modo especial, atentando especialmente para os expressivos níveis 
de exclusão social e os correspondentes reclamos de proteção contra medidas 
que venham a corroer, ainda mais, os deficitários patamares de segurança social 
vigentes em países tidos como periféricos, é de reafirmar que a análise sóbria e 
constitucionalmente adequada da temática ora versada neste ensaio (que não 
possui mais do que caráter exploratório) assume caráter emergencial e segue 
reclamando uma atenção constante da doutrina e da jurisprudência, em especial 
no que tange à construção de uma sólida e adequada dogmática jurídico-
constitucional, definindo os contornos, os limites e possibilidades da proibição 
de retrocesso. Especialmente relevante é a necessária diferenciação, a despeito 
dos elos comuns, em relação ao que ocorre em países economicamente mais 
robustos, onde a noção de proibição de retrocesso igualmente assume 
importância (veja-se os casos da Alemanha e de Portugal, em caráter ilustrativo), 
mas onde os sistemas de proteção social, mesmo passando por um processo de 
“encolhimento”, em termos gerais alcançaram um patamar que corresponde às 
exigências de uma vida digna para as respectivas populações. Com efeito, 
embora desenvolvimento sustentável seja também no plano Europeu um dever 
jurídico-constitucionalmente relevante, o dever de progressiva realização dos 
DESCA (que guarda relação, mas não se confunde, importa frisar, com o dever 
de sustentabilidade) – considerado o estágio relativamente salutar dos níveis de 
tutela social – já se manifesta como mais central para os países em 
desenvolvimento. Da mesma forma, a própria forma de se compreender e 
aplicar a proibição de retrocesso em ambientes substancialmente distintos deve 
ser objeto de especial consideração. 

Além disso, se faz necessária também a reconstrução (mas não o 
abandono) da noção de constitucionalismo dirigente, que, portanto, impõe uma 
vinculação do legislador ao postulado de uma eficiente e eficaz promoção e 
garantia dos direitos fundamentais, mesmo (e talvez por isso, como já o 
lembramos ao tratar da segurança jurídica) numa sociedade em constante 
processo de mudança. Com efeito, considerando os desenvolvimentos 
antecedentes, seguimos acreditando que o reconhecimento de um princípio 
constitucional (implícito) da proibição de retrocesso constitui – pelo menos no 



A Jurisdição Constitucional e os Direitos Fundamentais nas relações privadas: questões contemporâneas 

 

- 43 - 

 

que diz com a vinculação do legislador aos programas de cunho social e 
econômico (nos quais se insere a previsão dos próprios direitos sociais, 
econômicos, culturais e ambientais) – uma manifestação possível de um 
dirigismo constitucional74, que além de vincular o legislador de forma direta à 
Constituição, também assegura uma vinculação, que poderíamos designar de 
mediata, no sentido de uma vinculação do legislador à sua própria obra, 
especialmente no sentido de impedir uma frustração da vontade constitucional. 
Também nesta esfera faz-se indispensável uma contextualização e adequação à 
realidade normativa e fática dos países em desenvolvimento e que, como é o 
caso, por exemplo, da maioria dos estados latino-americanos, possuem 
constituições analíticas e dirigentes, sob pena de chegarmos a resultados 
constitucionalmente inadequados e, portanto, ilegítimos, não sendo à toa que se 
fala em um constitucionalismo dirigente adequado aos países de modernidade 
tardia75. Nesta mesma perspectiva, é necessário vincular o dever de 
desenvolvimento sustentável e a obrigação de uma progressiva realização (tutela 
e promoção) dos direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais à 
concepção de um constitucionalismo dirigente possível, já que somente neste 
contexto, como já frisado ao longo do texto, faz sentido insistir com uma 
proibição de retrocesso nesta seara. 

Por outro lado, se o manejo constitucionalmente adequado e 
responsável do princípio da proibição de retrocesso (que definitivamente não se 
presta a blindar privilégios injustificáveis, pelo simples fato de terem sido, em 
determinado contexto, assegurados a certo grupo de pessoas) não constitui 
certamente a única via para proteger os direitos fundamentais sociais, também 
não restam dúvidas de que se trata de uma importante conquista da dogmática 
jurídico-constitucional (notadamente mediante o labor da doutrina e crescente 
incidência na esfera jurisprudencial) para assegurar, especialmente no plano de 
uma eficácia negativa, a proteção dos direitos sociais contra a sua supressão e 

                                                 
74 Cf. o nosso “Proibição de retrocesso, dignidade da pessoa humana e direitos sociais: 
manifestação de um constitucionalismo dirigente possível”. In: Boletim da Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra. vol. LXXXII, 2006. 
75 Neste sentido, v. a referencial proposta de Lenio Luiz Streck, “A Concretização de Direitos e 
a Validade da Tese da Constituição Dirigente em Países de Modernidade Tardia”. In: António 
Avelãs Nunes e Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (Orgs). Diálogos Constitucionais: 
Brasil/Portugal, Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 334, onde aponta – neste passo em sintonia 
com as lições de José Joaquim Gomes Canotilho – que a noção de constituição dirigente não 
implica a admissão da possibilidade de um normativismo constitucional revolucionário, capaz 
de, por si só, operar transformações emancipatórias, mas sim, uma vinculação do legislador aos 
ditames da materialidade constitucional e a afirmação do papel do Direito (notadamente do 
direito constitucional) como instrumento de implementação de políticas públicas. 
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erosão pelos poderes constituídos, ainda mais num ambiente marcado por 
acentuada instabilidade social e econômica, como é o caso - também - do 
espaço latino-americano, sem falar na vulnerabilidade das sociedades mais 
dependentes tecnologicamente em face do domínio excludente do 
conhecimento. Vinculado a tal problema, verifica-se a compressão dos direitos e 
garantias fundamentais sob o influxo das “exigências” da sociedade tecnológica, 
o que, se considerarmos o mundo do trabalho, se revela de forma 
particularmente preocupante.  

Convém recordar, também nesta quadra, que entre dever de 
progressividade e proibição de retrocesso se estabelece uma conexão dinâmica e 
dialógica, visto que, se a proibição de retrocesso, em primeira linha, serve de 
instrumento para a proteção dos níveis de proteção social atingidos, atuando, 
nesta perspectiva, como uma garantia para o “entrincheiramento” dos direitos 
fundamentais, na acepção entre nós adotada por Walber de Moura Agra76, 
também é certo que da proibição de retrocesso decorrem efeitos de caráter 
prospectivo, já que tais posições sociais passam a ser blindadas com vistas à sua 
manutenção para o futuro, assegurando uma perspectiva concreta em termos de 
garantia jurídico-constitucional das bases para uma existência digna, assim como 
se sabe que também medidas de efeito prospectivo podem afetar e mesmo 
suprimir conquistas sociais e violar o núcleo essencial dos direitos sociais77.  

Por outro lado, convém não esquecer – na esteira do que sustenta 
Gilberto Bercovici - que nem a afirmação de um dirigismo constitucional, 
representado pelos deveres de desenvolvimento e progressividade em matéria 
de DESCA, nem a proibição de retrocesso como categoria jurídico-
constitucional (visto que, por si só, na sua condição jurídico-normativa, tais 
categorias não implicam substancial e efetiva mudança da realidade social), 
dispensam o resgate do verdadeiro papel da cidadania78. Precisamente neste 
contexto assume relevância o resgate e valorização da noção de um status activus 
processualis, tal qual cunhada por Peter Häberle79, visto que a garantia da 
participação efetiva dos cidadãos nos processos de deliberação e decisão sobre 
as prioridades a serem atendidas na esfera das políticas públicas, assim como na 
discussão a respeito de eventuais ajustes e mesmo restrições, deveria 

                                                 
76 Cf. Walber de Moura Agra, A Reconstrução da Legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005. p. 300 e ss., igualmente reconhecendo que a proibição de retrocesso 
implica limitação da autonomia do poder legislativo.  
77 Cf. o nosso A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Op Cit. p. 435-436. 
78 Cf. aponta, com acuidade, Gilberto Bercovici, Ainda Faz Sentido a Constituição Dirigente? In: 
Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Porto Alegre, 2008. p. 155 e ss. 
79 Cf., por todos, Peter Häberle, “Grundrechte im Leistungstaat”. In: VVDStrL 30, 1972, em 
especial, p. 86 e ss. 
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necessariamente ser considerada tanto no que diz com a implantação, pela via 
da organização e procedimento, de mecanismos de participação e controle 
social, quanto por ocasião da maior ou menor intensidade do controle 
jurisdicional dos atos do poder público quando em causa uma medida de cunho 
regressivo80.  

Em suma, também para o domínio dos direitos fundamentais dos 
trabalhadores, que se articula com os demais direitos fundamentais, até mesmo 
pelo fato de que tais direitos encontrarem, na sua base - ainda que não de forma 
exclusiva – a dignidade da pessoa humana, a categoria (e garantia) da proibição 
de retrocesso, bem compreendida e bem manejada, poderá contribuir para a 
preservação do núcleo essencial dos direitos fundamentais em face da lógica 
tecnicista e economicista exclusivamente guiada por uma lógica de custo-
benefício e descomprometida com a justiça social. O quanto o direito e as 
garantias jurídicas poderão cumprir uma função efetiva em face da realidade 
nem sempre zelosa “dos direitos humanos” diz respeito a uma reflexão que aqui 
não se poderá empreender e que não afasta o compromisso do Estado 
Democrático e Social de Direito com a garantia de uma existência digna para 
todos. 
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O DIREITO FUNDAMENTAL DO DEFICIENTE NO BRASIL: um 

estudo de caso
81 

 
 

Rogério Gesta Leal82  

 
 
1 Introdução 

 
Pretendo neste ensaio tratar de uma questão me foi colocada a partir do 

julgamento de um caso judicial junto à minha jurisdição na Terceira Câmara 
Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e que envolve 
direito fundamental híbrido – individual e social ao mesmo tempo, mais 
especialmente de deficiente contar familiar (servidor público), lhe assistindo 
como condição de possibilidade a uma vida digna. 

Para o enfrentamento da matéria, quero, primeiro, demarcar algumas 
questões teóricas fundacionais sobre o enquadramento normativo do deficiente 
como sujeito de direito diferido no sistema jurídico brasileiro, para, 
posteriormente, passar ao caso concreto. 

 
2 Marcos normativos e hermenêuticos da condição do deficiente no 
Brasil enquanto sujeito de Direito Fundamental 
 

Ao menos desde o ano de 1975, a Assembleia Geral da ONU, através da 
Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, tem reconhecido a 
importância histórica da proteção dos direitos destas pessoas, e isto fundado 
nos seguintes argumentos:  

                                                 
81 Este ensaio é fruto do projeto de pesquisa intitulado “A decisao judicial: elementos teórico-
constitutivos à efetivação pragmática dos direitos fundamentais”, desenvolvido junto ao 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da UNOESC, bem como com o Grupo de 
Pesquisa sobre “Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais”, desta mesma instituição. 
82 Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Doutor em Direito. 
Professor Titular da Universidade de Santa Cruz do Sul. Professor do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Direito da UNOESC. Professor Visitante da Università Túlio 
Ascarelli – Roma Trè, Universidad de La Coruña – Espanha e Universidad de Buenos Aires. 
Professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura – ENFAM. 
Membro da Rede de Direitos Fundamentais – REDIR, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 
Brasília. Coordenador Científico do Núcleo de Pesquisa Judiciária, da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura – ENFAM, Brasília. Membro do Conselho 
Científico do Observatório da Justiça Brasileira. 
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(a) recordando os princípios da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, dos Acordos Internacionais dos Direitos Humanos, da Declaração 
dos Direitos da Criança e da Declaração dos Direitos das Pessoas Mentalmente 
Retardadas, bem como os padrões já estabelecidos para o progresso social nas 
constituições, convenções, recomendações e resoluções da Organização 
Internacional do Trabalho, da Organização Educacional, Científica e Cultural 
das Nações Unidas, do Fundo da Criança das Nações Unidas e outras 
organizações afins;  

(b) lembrando também a resolução 1921 (LVIII), de 6 de maio de 1975, 
do Conselho Econômico e Social, sobre prevenção da deficiência e reabilitação 
de pessoas deficientes, enfatizando que a Declaração sobre o Desenvolvimento 
e Progresso Social proclamou a necessidade de proteger os direitos e assegurar o 
bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou mental;  

(c) tendo em vista a necessidade de prevenir deficiências físicas e 
mentais e de prestar assistência às pessoas deficientes, para que elas possam 
desenvolver suas habilidades nos mais variados campos de atividades e para 
promover, o quanto possível, sua integração na vida normal;  

(d) consciente de que determinados países, em seus atuais estágios de 
desenvolvimento, podem desempenhar apenas limitados esforços para este 
fim.83 

Neste documento, pode-se visualizar o conceito aproximado de pessoas 
deficientes como qualquer pessoa incapaz de assegurar, por si mesma, total ou 
parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social normal, em 
decorrência de deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou 
mentais. 

Ademais, ainda registra a norma que as pessoas deficientes têm o direito 
inerente de respeito por sua dignidade humana, qualquer que seja a origem, 
natureza e gravidade de suas deficiências, tendo os mesmos direitos 
fundamentais que seus concidadãos, o que implica, antes de tudo, o direito de 
desfrutar de uma vida decente, tão normal e plena quanto possível. Não bastasse 
isto, foram sensíveis os legisladores para dispor que as pessoas deficientes 
devem ter direito a medidas que visem capacitá-las a tornarem-se tão 
autoconfiantes quanto possível. 

Ainda a ONU, em 03 de dezembro de 1982, elaborou o Programa de 
Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência, que diz, em seu parágrafo 12, 
especificando ainda mais o objetivo de construir condições de igualdade de 
oportunidades aos deficientes: “a igualdade de oportunidades é o processo 

                                                 
83 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec_def.pdf>. Acesso em: 20 
jun 10. 
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mediante o qual o sistema geral da sociedade - o meio físico e cultural, a 
habitação, o transporte, os serviços sociais e de saúde, as oportunidades de 
educação e de trabalho, a vida cultural e social, inclusive as instalações 
esportivas e de lazer - torna-se acessível a todos”.  

Veja-se que a Constituição Federal de 1988, em diversos dispositivos, se 
ocupou da proteção destes sujeitos de direito, a saber: (1) em seu art. 7º, XXXI, 
quando proíbe qualquer discriminação no tocante a salário e critério de 
admissão do trabalhador portador de deficiência; (2) em seu art. 23, II, quando 
atribui às pessoas jurídicas de direito público interno cuidar da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência; (3) em seu art. 24, XIV, quando 
determina a competência concorrente da União, Estados e Municípios em 
matéria de proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; (4) 
em seu art. 37, VII, quando prevê, por lei, a reserva de percentual dos cargos e 
empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência; (5) em seu art. 
203, IV, quando assegura assistência social aos necessitados, com habilitação e 
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; (6) em seu art. 203, V, quando garante um salário 
mínimo ao portador de deficiência que não pode prover sua manutenção; (7) em 
seu art. 208, III, quando impõe ao Estado o dever de dar atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência; (8) em seu art. 224, 
quando determina que, por lei, sejam adaptados logradouros, edifícios e 
transportes públicos às condições de utilização pelos deficientes; (9) em seu art. 
227, § 1º, II, quando obriga a criação de programas de prevenção e atendimento 
especializado para aos deficientes, facilitando o acesso aos bens e serviços 
coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. 

Em termos de legislação ordinária, tem-se a Lei nº 7.853, de 24.10.89, 
que dispõe sobre o apoio e integração social dos deficientes e institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos destas pessoas, definindo, ainda, 
crimes em relação à matéria, tais como a negação, sem justa causa, a alguém, por 
motivos derivados de sua deficiência, de emprego ou trabalho, assim como 
impedimento, sem justa causa, do acesso a qualquer cargo público, por idêntico 
motivo, estipulando pena de reclusão de um a quatro anos.  

Na mesma direção vai a Lei nº 7.405, de 12.11.85, que versa sobre o 
Símbolo Internacional de Acesso para utilização por pessoas portadoras de 
deficiência e a Lei nº 8.899, de 19.6.94, que concede passe livre aos portadores 
de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual.  

Estados e Municípios, da mesma forma, têm, no âmbito de suas 
competências, regulamentado vários destes direitos estabelecidos pela 
Constituição Federal e pelas Leis Ordinárias referidas. Inclusive no que tange às 
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relações de trabalho, conta-se com a Lei nº 8.213/91, que introduziu reserva de 
mercado aos deficientes, obrigando as empregadoras reservar certo número de 
cargos em percentuais aos beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 
deficiências. 

É sintomático que a referida Lei Federal nº 7.853/89 refira logo em seu 
art. 1º que, na aplicação dos seus termos, importa considerar os valores básicos 
da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à 
dignidade da pessoa humana, do bem-estar e outros, indicados na Constituição 
ou justificados pelos princípios gerais do direito. Além disso, assevera que suas 
normas visam garantir às pessoas portadoras de deficiências as ações 
governamentais necessárias ao seu cumprimento, bem como o acatamento das 
disposições constitucionais e legais que lhes concernem.  

Significa dizer, em outras palavras, que o Estado deve gerar políticas 
públicas de gestão dos interesses daquelas pessoas – demarcados normativa e 
faticamente – com ações especiais ao seu desiderato.84 

Por tais razões é que o Decreto Federal nº 3.298/1999, que 
regulamentou a Lei Federal nº 7.853/1989, dispôs sobre a Política Nacional para 
a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, desde logo afirmando que 
cabe aos órgãos públicos assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno 
exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao 
trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência 
social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à 
infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, 
propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.85  

Aliado a isso, previu este dispositivo também os princípios informativos 
das políticas públicas voltadas à pessoa deficiente, a saber, dentre outros: o 
desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a 
assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto 
socioeconômico e cultural; o estabelecimento de mecanismos e instrumentos 
legais e operacionais que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno 
exercício de seus direitos básicos que, decorrentes da Constituição e das leis, da 
mesma forma, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico.86 

                                                 
84 Ver: <http://www.ibdd.org.br/arquivos/leis/Decreto%203.298_99.pdf>. Acesso em: 21 jun 
10. 
85 Art.2º, do Decreto Federal nº 3.298/99. 
86 Art.5º, do mesmo diploma. O art.6º, por sua vez, trata das Diretrizes das políticas públicas 
voltadas a estas pessoas, dizendo: Art. 6o  São diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência: I - estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa 
portadora de deficiência; II - adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados, bem 
assim com organismos internacionais e estrangeiros para a implantação desta Política; III - incluir a pessoa 
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Quero sustentar aqui que estes universos de normas postas pelo sistema 
jurídico devem dialogar entre si, a partir da lógica que se insere naquilo que 
Wittgenstein87 denominou de jogo de linguagens, isto é, num conjunto que se 
constitui, em verdade, de ações coletivas que vão gerando enunciações que, fora 
de seus contextos, perdem substância e compreensão. 

Significa dizer que as normas protetivas dos interesses de pessoas 
portadoras de deficiências formam, de modo inseparável, discursos normativos 
e práticas políticas cotidianas, que precisam guardar coerência e pertinência em 
face dos contextos a que pertencem. Em outras palavras, tal postura implica a 
adoção e o reconhecimento de uma metodologia de interpretação e aplicação do 
direito de forma a evidenciar/denunciar seus compromissos fundamentais; 
significa criar um instrumental de operacionalização da norma jurídica e de sua 
concretude cotidiana, deixando de lado a concepção de que o conceito de 
sistema jurídico positivo se apresenta como um simples sistema de ideias 
despolitizado, articulado em nome da ciência e objetividade do ordenamento e 
da norma jurídica. 

Estou propondo, junto com Lamego88, que o intérprete da lei não 
decodifica apenas um sistema de signos, mas interpreta um texto que é, ao 
mesmo tempo, contexto. Subjacente a este conjunto de ideias está a rejeição de 
uma concepção de linguagem com função meramente instrumental – a 
linguagem como signo ou mera forma simbólica – considerando-a, ao invés, 
como uma instituição social complexa, partindo do pressuposto de que as 
expressões têm sentido apenas no contexto dos distintos jogos de linguagem, 
complexos de discurso e de ação.  

Até mesmo hermeneutas tradicionais como Dilthey89 vão tomar como 

                                                                                                                              
portadora de deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à 
educação, à saúde, ao trabalho, à edificação pública, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à 
habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer; IV - viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em 
todas as fases de implementação dessa Política, por intermédio de suas entidades representativas; V - ampliar as 
alternativas de inserção econômica da pessoa portadora de deficiência, proporcionando a ela qualificação 
profissional e incorporação no mercado de trabalho; e VI - garantir o efetivo atendimento das necessidades da 
pessoa portadora de deficiência, sem o cunho assistencialista. 
87 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 
88 LAMEGO, José. Hermenêutica e jurisprudência: análise de uma recepção. Lisboa: Fragmentos, 1990, 
p. 39 e seguintes. 
89 DILTHEY, Wilhelm.  Introduction to the Human Sciences: An Attempt to Lay a Foundation for the 
Study of Society and History. Detroit: Wayne State University Press, 1987. Na contribuição de 
Dilthey, por fim, se percebe que a compreensão de um determinado texto/realidade se institui a 
partir da compreensão de um outrem que aí se exprime, sendo este o momento em que se 
percebe o deslocamento do objeto da hermenêutica do sentido e da referência do texto para o 
plano de existência conjuntural e histórica que nele se encontra, notadamente a partir da 
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pressuposto fundamental que o texto/realidade a interpretar é a própria realida-
de, juntamente com o seu encadeamento no mundo dos homens, pois, antes da 
coerência de um texto, vem a da história, considerada pelo autor como um 
grande referencial identificador do indivíduo temporalizado e espacializado. 
Este homem, assim, não é um estranho para o seu semelhante, pois dá sinais de 
sua própria existência, perceptíveis e mesmo constituídos por seus pares, crian-
do provas físicas e inteligíveis ao longo do seu processo de desenvolvimento: 
sistemas culturais, a filosofia, a arte, a religião e o Direito. É preciso, então, 
interpretar os signos objetivados nestas estruturas sociais significa-
das/significantes. 

Já mais contemporaneamente, em Gadamer, a atividade de interpretação 
e atribuição de sentido é sempre realizada por um sujeito histórico que parte de 
condições espaciais e temporalmente dadas, contando também com estruturas 
prévias de pré-compreensão, significando que, em todo o processo de compre-
ensão, há pressupostos ou pré-juízos – no sentido etimológico de juízos prévios 
– que viabilizam e constituem certa memória cultural presente em teorias, mitos, 
tradições, etc.90 Entende-se, com isto, que o sujeito que compreende não parte 
do zero, mas, ao contrário, conta com toda uma história que lhe caracteriza e 
mesmo o define como sujeito: a tradição. Assim,  

 
Gadamer denuncia el prejuicio de todo antiprejuicio. Los prejuicios o presupuestos son 
constitutivos de la realidad histórica del ser humano, son condiciones a priori de la 
comprensión, y la pretensión historicista y cientifista de eliminar todo prejuicio es, a su 
vez, un prejuicio, pero en el sentido de un falso prejuicio. Este afán por desembarazar-
se de todo prejuicio (que ya se halla en Descartes, que quería evitar toda precipitación y 
prevención, y que se desarrolla durante la Ilustración) pretendía una comprensión libre 
de presupuestos. Pero tal pretensión no es posible, y revela una concepción psicologis-
ta que pretende la posibilidad de una comprensión basada en una coexistencia atempo-
ral entre el intérprete y lo interpretado. Ante este psicologismo, Gadamer defiende una 
concepción ontológica basada en la temporalidad del ser de ambos polos: autor y in-
térprete. Por ello postula la necesidad de una distancia temporal en el proceso de la 
comprensión. Dicha distancia temporal es productora de sentido y es la que permite 
desembarazarse de los falsos prejuicios para permitir destacar aquellos otros pre-juicios 

                                                                                                                              
subjetividade que o criou. Ver também o texto de MENGONI, Luigi. Ermeneutica e Dogmatica 
Giuridica. Milano: Giuffre, 1996. p. 59 e seguintes. 
90 Conforme GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. Entende-
se, então, que, para o filósofo alemão as palavras não são algo que pertencem ao homem, mas 
sim à situação; elas não são meramente signos de que se possa apropriar; também não são algo 
existente que se possa modelar ou pelo qual se atribui significados, fazendo com o que o signo 
torne visível outra coisa, mas se afigura como a idealidade dos significados que reside nas 
palavras. As palavras já são, por conseguinte, sempre significativas. 
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que ofrecen el camino de la comprensión.91  

 
Nesta perspectiva, a compreensão não se aloja fundamentalmente numa 

atividade subjetiva do intérprete, mas em sua entrada no processo da tradição, 
em que passado e presente se condicionam constantemente. Assim, a antecipa-
ção de sentido, que abrange toda a tradição, deveria levar a compreensão de que 
as próprias partes determinam o todo e que ela deveria procurar não só seguir 
suas antecipações, mas consciencializar-se delas a fim de controlá-las e conse-
guir alcançar uma compreensão correta das coisas.92 

No âmbito específico da aplicação do sistema jurídico, para solver pro-
blemas concretos e cotidianos, pela via jurisdicional, pelo fato deles se apresen-
tarem com um grau de complexidade ampliado pela fenomenologia do mundo 
da vida em que acontecem, é ingênua a pretensão de apreendê-los de forma 
exaustiva e perfeita a partir dos moldes fixados na norma jurídica (tão-somente), 
isso porque a relação entre norma e fato é tensa e conflituosa, não meramente 
subsuntiva, como tem sido operado pela maior parte da jurisdição brasileira ao 
longo dos tempos. A dimensão sempre nova dos fatos, atos e negócios que se 
apresentam ao sistema jurídico (independentemente de suas fórmulas e códigos) 
não é meramente subjetiva ou idealista – porque parte unicamente da capacida-
de de compreensão do intérprete que a maneja, mas é materialmente real, por-
que são no e com o mundo que os constituem e que é constituído por eles.93 

Este universo de contingências e necessidades que marcam o fluxo das 
relações societais ratifica a importância das advertências de Gadamer, notada-
mente quanto aos cuidados em se interpretar as normas que regem o agir hu-
mano. Em face disto, a objetividade do processo de conhecimen-
to/compreensão (Sachlichkeit) sugerida pelo autor alemão funda-se no fato de 
que aquilo que se revela não constitui uma simples projeção da subjetividade do 
intérprete da norma, mas diz respeito a algo que atua sobre a sua compreensão 
quando se apresenta. Significa dizer que a experiência – neste caso, a da inter-
pretação e aplicação do direito - não se restringe a uma atividade do sujeito, mas 
se apresenta como uma atuação da própria situação (tradição e mundo da vida) 
sobre este sujeito, envolvendo-o sem muitas possibilidades de controle absoluto 

                                                 
91 RIU, Antoni Martinez. Diccionario de Filosofia. Madrid: Herder, 1997. p. 298. 
92 GADAMER, Hans-Georg. El giro hermenéutico. Madrid: Catedra, 1997. p. 37. Significa dizer 
que a compreensão começa com algo que se nos dirige e que necessita, em princípio, da 
suspensão dos nossos preconceitos. 
93 Ver neste sentido o trabalho de STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica em Crise. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2003. Tratei deste tema em meu livro LEAL, Rogério Gesta. 
Hermenêutica e Direito: considerações sobre a Teoria do Direito e os Operadores Jurídicos. Santa Cruz do Sul: 
Edunisc, 2000. 
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dos seus resultados.94 Na dicção do autor alemão: “a compreensão somente 
alcança sua verdadeira possibilidade, quando as opiniões prévias, com as quais 
ela inicia, não são arbitrárias. Por isso faz sentido que o intérprete não se dirija 
aos textos diretamente, a partir da opinião prévia que lhe subjaz, mas que exa-
mine tais opiniões quanto à sua legitimação, isto é, quanto à sua origem e vali-
dez”.95 

É da legitimidade das normas protetivas dos direitos das pessoas defici-
entes sob comento que se retira a força vinculante e a auto-aplicabilidade de 
suas disposições, eis que retratam luta histórica por reconhecimento e importân-
cia após décadas de esquecimento e mesmo exclusão social. Em face disso, toda 
e qualquer ação interpretativa/aplicativa dos ordenamentos jurídicos atinentes à 
espécie não poderão perder de vista os objetivos e finalidades perseguidos no 
particular, dados pelas diretrizes, princípios e políticas públicas nacionais volta-
das a estes sujeitos de direito.96  

Quero dizer, ao fim e ao cabo, que se deve buscar sempre o desenvol-
vimento de ações conjuntas do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar 
a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto socioeconô-
mico e cultural; o estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e ope-
racionais que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício 
de seus direitos básicos que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam o 
seu bem-estar pessoal, social e econômico.  

Traçadas essas premissas, passo a enfrentar o caso concreto julgado jun-
to ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
3 O Caso Concreto 
 

O caso que me fora submetido diz respeito a um recurso de apelação cí-
vel interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul nos autos da ação ordinária 

                                                 
94 Até porque muitas das forças que delimitam os condicionamentos culturais, morais e éticos 
dos agentes jurídicos, sequer são conscientes, fazendo parte de um habitus alienante e reificador 
de visões de mundo pré-constituídas. Neste ponto ver o trabalho de HABERMAS, Jürgen. 
Escritos sobre moralidad y eticidad. México: Paidós, 2002. p. 67 e seguintes. 
95 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método. Op Cit. p. 403 (272 do original). 
96 Quero emprestar a estes elementos normativos a compreensão de que representam conjuntos 
de dispositivos para além das regras jurídicas, pois veiculadoras de políticas, isto é, um tipo de 
norma cujo objetivo é o bem-estar geral da comunidade, no sentido do seu improvement (melhora) 
econômico, político e social. Esta ideia normativa remete a Dworkin, quando afirma que ela 
representa verdadeiro requisito de justiça ou equidade, ou ainda de alguma outra dimensão da 
moral. Conforme DWORKIN, Ronald. Freedom's law - the moral reading of the American constitution. 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1996. p. 47. 
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ajuizada por servidora pública estadual, em face da sentença que julgou proce-
dente o pedido da autora para reconhecer o direito de ter reduzida a sua carga 
horária normal, em até 50% em ambos os vínculos, na forma do art.127, da Lei 
nº 10.098/94. Diante do resultado, o Estado foi condenado ao pagamento das 
custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 
(oitocentos reais).97 

Em suas razões, o Estado do Rio Grande do Sul alegou não ser possível 
a redução de 50% da carga horária para servidores com vínculo de 20 horas 
semanais, em uma ou duas matrículas, como é o caso da apelada. Disse que a 
autorização para afastamento não pode ocorrer de forma irrestrita, haja vista 
que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, inexistindo 
respaldo legal a amparar a pretensão da autora. Pugnou pelo provimento do 
recurso. 

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. 
Em verdade, a servidora estadual, ocupante do cargo de professora, 

cumpria jornada semanal de 40 horas semanais de trabalho, tendo ingressado 
com a presente ação objetivando a prorrogação da redução de carga horária 
obtida administrativamente, para se dedicar à filha, que é portadora de necessi-
dades especiais. 

Relatou que sua descendente sofre de epilepsia (CID G40.9), retardo 
mental leve (CID F70.0), distúrbios da atividade e da atenção (CIDF90.0), e 
outros transtornos globais do desenvolvimento (CID F84.8), razão pela qual 
necessita de permanente acompanhamento, sendo este indispensável para que 
lhe seja proporcionado um viver condigno. Tais deficiências restaram provadas 
nos autos e sequer foram contestadas pela Administração Pública. 

No caso específico das normativas que regem os servidores públicos ga-
úchos, o benefício pretendido encontra-se expressamente previsto na LC-RS n.º 
10.098/1994, nos seguintes termos: Art. 127 - O servidor, pai, mãe ou responsável por 
excepcional, físico ou mental, em tratamento, fica autorizado a se afastar do exercício do cargo, 
quando necessário, por período de até 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária normal 
cotidiana, na forma da lei.  

A lei estadual referida no artigo supracitado, in fine, é a n.º 7.868/1983, 
que assim dispõe: 

 
Art. 1º - As servidoras públicas estaduais, mães de excepcionais em tratamento, com 
carga horária igual ou superior a 44 horas semanais, ficam autorizadas a se afastarem da 
repartição durante um dos turnos. 

                                                 
97 Apelação Cível nº70036136133. Rel. Des. Rogério Gesta Leal. Julgado de forma unânime pela 
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
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§ 1º - O afastamento de que trata o "caput" dependerá de requerimento da interessada 
ao titular ou dirigente máximo do órgão em que estiver lotada e será instruído com cer-
tidão de nascimento e atestado médico de que o filho excepcional se encontra em tra-
tamento e necessita assistência direta da mãe. 
§ 2º - A autoridade referida no parágrafo anterior encaminhará o expediente à Secreta-
ria da Saúde e do Meio Ambiente, com vistas ao Departamento de Perícia Médica, que 
emitirá laudo conclusivo sobre o requerimento. 
§ 3º - A licença de que trata esta Lei será concedida pelo prazo máximo de 6 (seis) me-
ses, podendo ser renovada, sucessivamente, por iguais períodos, observado, sempre o 
procedimento de que tratam os §§ 1º e 2º. 
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

 
O problema aqui, como se viu, diz com a imposição de requisitos restri-

tivos ao acesso da licença pelos termos de Lei Ordinária (nº7.868/1983), exigin-
do contrato de trabalho igual ou superior a 44 horas semanais, em face de Lei 
Complementar superveniente (nº10.098/1994), que em razão de sua natureza 
regulatória dos demais dispositivos federais – inclusive constitucionais e interna-
cionais – não apresentou tal especificidade restritiva do direito à licença, o que 
fez muito bem, convergente com os objetivos, finalidades, diretrizes, princípios 
e políticas públicas nacionais consectárias e já mencionadas. 

Mas então, como resolver este aparente conflito de normas? 
No campo da Teoria do Direito, Norberto Bobbio sustentava que as 

regras fundamentais para a solução das antinomias são três: a) o critério 
cronológico; b) o critério hierárquico; c) o critério da especialidade98. O critério 
cronológico, chamado também de lex posteriori, é aquele com base no qual, entre 
duas normas incompatíveis, prevalece a norma posterior: lex posterior derogat 
priori. O critério hierárquico, chamado também de lex superior, é aquele pelo qual, 
entre duas normas incompatíveis, prevalece a hierarquicamente superior: lex 
superior derogat inferiori. Já o terceiro critério, dito justamente de lex specialis, é 
aquele pelo qual, de duas normas incompatíveis, uma geral e uma especial (ou 
excepcional), prevalece a segunda: lex specialis derogat generali. Aqui também a 
razão do critério não é obscura: lei especial é aquela que anula uma lei mais 
geral, ou que subtrai de uma norma parte da sua matéria para submetê-la a uma 
regulamentação diferente (contrária ou contraditória). 

Veja-se que ainda pode se dar uma antinomia entre duas normas 
contemporâneas, do mesmo nível e ambas gerais, oportunidade em que, neste 
caso, os três critérios não ajudam mais, devendo-se utilizar um critério retirado 
da própria forma da norma. 

                                                 
98 BOBBIO, Norberto. Teoria dell’Ordinamento Giuridico. Milano: Giappichelli, 1985. p. 97. 
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Segundo a forma, para Bobbio, as normas podem ser ‘imperativas’, 
‘proibitivas’ ou ‘permissivas’. O critério com respeito à forma consistiria em 
estabelecer uma graduação de prevalência entre as três formas da norma 
jurídica, deste modo: se, de duas normas incompatíveis, uma é imperativa ou 
proibitiva e a outra é permissiva, prevalece a permissiva. Esse critério parece 
razoável e correspondente a um dos cânones inter-relativos mais 
constantemente seguidos pelos juristas, que é o de dar preponderância, em caso 
de ambiguidade ou de incerteza na interpretação de um texto, à interpretação 
favorabilis sobre a odiosa. Em linhas gerais, caso se entenda por lex favorabilis 
aquela que concede uma liberdade (ou faculdade, ou direito subjetivo), e por lex 
odiosa aquela que impõe obrigação (seguida por sanção), ou proíbe/restringe 
interesse, não há dúvida de que a lex permissiva é favorabilis e que a lex imperativa é 
odiosa.99 

Por que isto é assim nesta perspectiva neopositivista? Porque quando 
duas normas contraditórias são, ambas, válidas, e pode haver indiferentemente a 
aplicação de uma ou de outra, conforme o livre-arbítrio daqueles que são 
chamados a aplicá-las, são violadas duas exigências fundamentais em que se 
inspiram ou tendem a inspirarem-se os ordenamentos jurídicos 
contemporâneos: a exigência da certeza (que corresponde ao valor da paz ou da 
ordem) e a exigência da justiça (que corresponde ao valor da igualdade). Em 
face disto, impõe-se radicalmente a solução da antinomia. 

Segundo as regras de direito intertemporal, a lei posterior revoga a ante-
rior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou 
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.100  

Destaco propositalmente o elemento incompatibilidade enquanto possi-
bilidade de caracterização antinômica de normas porque, a meu sentir, efetiva-
mente é o caso na espécie sub judice, tendo em conta o conjunto harmônico e 
integral de normas que estão a reger a proteção dos direitos das pessoas defici-
entes, tomando-as aqui como que ordenando a realização daqueles objetivos e 
finalidades (diretrizes, princípios, etc.) na maior medida possível.101  

                                                 
99 Ibidem. p. 99. 
100 Lei de Introdução ao Código Civil, art.2º, §1º. 
101 Tomo por base o argumento alexiano da otimização de direitos fundamentais, conforme 
ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1997. p. 113 e seguintes. O caráter dos princípios significa que não se tratam 
simplesmente de normas vagas, mas que com elas se coloca uma tarefa de otimização. Dita 
tarefa é, no que tange à forma, jurídica; no que tange ao fundo, é sempre moral. Para Alexy, toda 
a colisão entre princípios pode expressar-se como uma colisão entre valores e vice-e-versa. A 
única diferença consiste em que a colisão entre princípios trata da questão do que é devido de 
maneira definitiva, enquanto que a solução do conflito entre valores responde ao que é de 
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Ora, considerando que a disposição inscrita no artigo 127, da LC-RS n.º 
10.098/1994, concedeu direito à servidora estadual à obtenção de licença para 
acompanhar filho excepcional, com consequente redução de carga horária, 
dispondo de forma diversa daquela prevista no caput, do artigo 1º, da Lei-RS n.º 
7.868/1983, uma vez que impõe condicionante não previsto na regra-matriz 
primeira, afigura-se inarredável que a interpretação do sistema jurídico sob a 
matéria está a demandar, para otimizar à máxima potência à proteção dos direi-
tos das pessoas deficientes, que se entenda ter ocorrido o que chamo de não 
recepção superveniente da Lei estadual de 1983 pela Lei estadual de 1994, ao 
menos no ponto, outorgando a esta interpretação conforme à Constituição e 
aos Tratados Internacionais firmados pelo Brasil no particular, para o fim de 
julgar procedente a pretensão deduzida pela servidora.  

Não se mostra plausível a aplicação do princípio da especialidade quanto 
aos referidos dispositivos, visto que ambas as normas disciplinam exatamente a 
mesma situação, uma, no entanto, reduzindo a possibilidade de exercício do 
direito conformado pela outra, por razões quantitativas do mesmo vínculo 
institucional, o que configura violenta desconsideração à proteção de direito 
fundamental.  
 
4 Conclusão 
 

Destarte, conclui-se que resta afastada qualquer discussão atinente à jor-
nada semanal mínima indispensável à percepção de redução de carga horária por 
servidor público que possua filho com necessidades especiais, seja esta física ou 
mental, considerando-se as disposições constantes da legislação de regência, na 
forma acima explicitada. 

Por fim, considerando que o debate no presente feito cingiu-se ao fato 
da autora laborar 40 horas para o Estado do Rio Grande do Sul, porém em dois 
vínculos de 20 horas semanais cada, entendi que a sentença deveria ser mantida, 
visto que a legislação de regência não faz qualquer distinção sobre estas particu-
laridades. 

Há, todavia, uma base de fundo que não pode se perder de vista, a saber, 
em busca de novos paradigmas e pautas de ação política, talvez os direitos 
humanos de todas as gerações possíveis e imagináveis, entre eles o direito de um 
meio ambiente e de uma cidade sadia e justa, sirvam como um novo paradigma 

                                                                                                                              
maneira definitiva melhor. Princípios e valores são, portanto, a mesma coisa, contemplado em 
um caso a partir de uma perspectiva deontológica e, em outro caso, a partir de uma perspectiva 
axiológica. Isto mostra que o problema das relações de prioridade entre princípios corresponde, 
em verdade, a um problema de hierarquia de valores. 



A Jurisdição Constitucional e os Direitos Fundamentais nas relações privadas: questões contemporâneas 

 

- 61 - 

 

à constituição de um pacto associativo que preserve e releve valores como a 
democracia, o pluralismo jurídico, a igualdade e a justiça social. Como alerta 
Faria: Nas sociedades divididas em classes e num mundo dividido em nações 
pobres e países ricos, os direitos humanos, encarados numa perspectiva essenci-
almente política, ou seja, como promessa emancipatória ou como palavra de 
ordem libertária, significam uma ameaça à ordem estabelecida102. 

Significa dizer da premência em emancipar estes direitos fundamentais 
das concepções meramente jurisdicistas, em favor de práticas políticas 
comprometidas: (1) com a reconstrução ética dos vínculos sociais; (2) com a 
condição de dignidade humana a ser incorporada no universo normativo-
constitucional; (3) com a desalienação técnica das rotinas gerenciais da política; 
(4) com a substituição dos cidadãos - servos - os sujeitos formais de direito que 
não dispõe de poder substantivo - por cidadãos plenos.103 

Entretanto, sem cair em expectativas românticas, é preciso reconhecer 
que a universalização e a efetivação da ideia de Direitos Humanos, por exemplo,  
requer, tanto um freio no ímpeto da acumulação privada das riquezas quanto 
uma disciplina bem mais vigorosa dos sistemas abstratos da moeda e do poder 
econômico, como condição básica de proteção de nosso entorno, desafio que 
não será alcançado sem uma mediação sólida interventiva, talvez via instituições 
públicas comprometidas com estas mudanças e pressupostos. 

Cada um e todos, assim, devem se organizar para enfrentar a nova 
realidade, arcar com os custos sociais, políticos e culturais de sua própria 
reprodução, sendo esta a lógica do processo. Significa reconhecer que o 
aparecimento de novos e múltiplos modelos de desenvolvimento é uma 
realidade decorrente do próprio processo de transformação do sistema 
capitalista e é funcional ao mesmo. 

Lutar pela universalização e pela efetivação de tais direitos e pela 
concretização da previsão constitucional da proteção dos Direitos Humanos 
significa, para o Brasil, formular, implementar e executar programas 
emancipatórios no âmbito dessas redes ou configurações de poder 
anteriormente vistas, cujos valores básicos residem no momento de civilidade - 
em que se fundamenta a ideia mesma de comunidade. 

Este sentimento inaugura uma nova ética, não individualista e prisioneira 
de um projeto de mundo construído por mônadas laborais, mas a partir de uma 
ética que poderíamos denominar de solidária ou comunitária104, fundada, por sua 

                                                 
102 FARIA, José Eduardo. Retórica Política e Ideologia Democrática. Rio de Janeiro: Graal. 1984. p. 
154. 
103 Idem. 
104 Sigo aqui a reflexão teórica de DIAZ, Elias. Estado de Derecho y Sociedad Democratica. Madrid: 



Aneline dos Santos Ziemann & Felipe Dalenogare Alves 

 

- 62 - 

 

vez, em princípios/vetores inexoráveis, a serem seguidos, dentre outros, pelos 
operadores jurídicos, como: (1) de que todos somos responsáveis por todos; 
(2)que é preciso pensar globalmente sim, porém, agir localmente; (3) que só se 
pode propagar uma ideia (ético-política) vivendo de acordo com ela; (4) que o 
processo de concretização e proteção dos direitos fundamentais é também o 
objetivo de sua consolidação definitiva; (5) que os meios de atuação com os 
direitos humanos sejam tão dignos os fins a que pretende alcançar; e (6) que 
aquele que não for feito aqui e agora não cria um outro estado do mundo, que é 
muito mais futuro do que presente. 
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1 Introdução 
 

O presente trabalho expõe o resultado de uma pesquisa bibliográfica, 
utilizando-se dos métodos dedutivo, para fins de abordagem, e monográfico, a 
título procedimental, sobre a temática da jurisdição constitucional e dos direitos 
fundamentais na sociedade da informação, tendo por objetivo principal analisar, 
sob os contornos do constitucionalismo contemporâneo, a problemática que 
cerca os direitos fundamentais nas relações privadas que envolvem a publicação 
das biografias não autorizadas, estudando-se os principais fundamentos de 
propositura do Projeto de Lei nº 393/2011 e da ADI nº 4815-DF. 

Após as atrocidades cometidas na 2ª Guerra Mundial, um traço passou a 
ser característico em grande parte das constituições contemporâneas: a presença 
de um extenso rol de direitos fundamentais. A Constituição da República de 
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Constitucional Aberta”, vinculado e financiado pelo CNPq, desenvolvido junto ao Centro 
Integrado de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas – CIEPPP (financiado pelo FINEP), 
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Cândido Mendes – UCAM e em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Santa 
Maria – UFSM. Pós-graduando lato sensu (Especialização) em Direitos Humanos pela 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Membro do Grupo de Pesquisa “Jurisdição 
Constitucional aberta”, vinculado ao CNPq e coordenado pela Profª. Pós-Drª. Mônia Clarissa 
Hennig Leal. Email: felipe@estudosdedireito.com.br 
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1988 não se demonstra diferente. Promulgada em um cenário pós-regime 
militar, apresenta um longo catálogo de direitos.  

Esses direitos fundamentais passam a ser vislumbrados como vetores 
principiológicos à atuação, tanto da esfera pública quanto privada. Significa 
dizer que, além de vincularem o Estado nas suas relações com os particulares 
(eficácia vertical), passam a balizar e delimitar as relações destes entre si (eficácia 
horizontal), objetivando dar concretude ao fundamento principal da República, 
qual seja, a dignidade da pessoa humana. 

Se é verdade que o Brasil passou a ser modelo em matéria de construção 
normativa inerente aos direitos fundamentais, se comprova, em igual medida, o 
avanço obtido, na esteira do fenômeno universal, em matéria de tecnologia de 
informação, podendo, inclusive, atribuir-se ao contexto contemporâneo o 
slogan de “sociedade da informação”. 

Esta, por sua vez, além de ser caracterizada pelas inovações tecnológicas, 
em especial no campo da internet e dos meios de comunicação, reveste-se de 
um anseio social: a necessidade inata ao ser humano, que o distingue às demais 
espécies animais, de comunicação, ou seja, de poder informar e ser informado. 

Nesse contexto, as biografias, tidas como a história da vida de um 
personagem, passam a ter papel fundamental, uma vez que ultrapassam os 
interesses que constituem os direitos de informar (biógrafo) e ser informado 
(leitor/espectador), compondo a própria memória social (coletividade), a qual 
transmitirá às gerações vindouras, os fatos e acontecimentos que a constituem. 

Em meio a esses três interesses, encontram-se os direitos fundamentais 
(de personalidade) da figura principal, o biografado. O epicentro do conflito 
está deflagrado: de um lado, o direito à manifestação do pensamento, à 
liberdade de expressão e de informação. De outro, o direito à honra, imagem, 
intimidade e vida privada, principalmente quando não existe autorização (seja 
expressa ou tácita) para a sua publicação. 

O assunto ultrapassa as conversas informais, os debates acadêmicos e 
passa a tomar espaço tanto no debate político (Câmara dos Deputados e Senado 
Federal) quanto na Jurisdição Constitucional (Supremo Tribunal Federal), 
respectivamente, com a propositura do Projeto de Lei nº 393/2011 e da ADI nº 
4815-DF (ambos referentes a dispositivos legais do Código Civil), o que suscita, 
mesmo que em breve reflexão, a análise dos fenômenos da judicialização da 
política e do ativismo judicial. 

Formado o enredo, a pesquisa justifica-se pela necessidade de 
desenvolvimento de um estudo que esclareça pontos importantes acerca desta 
temática, como a seguinte questão: a necessidade de autorização para a 
produção de obras biográficas, prevista no artigo 20 do Código Civil, se 
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demonstraria inconstitucional frente aos direitos fundamentais na sociedade da 
informação?   

Para isso, serão abordados os principais aspectos referentes ao tema, 
objetivando-se, ao final, demonstrar que tanto o caminho traçado na esfera 
legislativa quanto o trilhado na jurisdição constitucional apontam para a 
possibilidade de publicação das obras biográficas, independentemente de 
autorização, compatibilizando-se ao contexto global da sociedade da 
informação.  
 
2 Os Direitos Fundamentais na sociedade da informação: o “eu” e o 
“nós” na construção de uma memória social 
 
 É na estrutura fundante das Constituições que se expressa a cultura 
jurídica de seu tempo. Ela reflete diretamente no sistema de direitos 
fundamentais, representando as concepções doutrinárias contemporâneas à sua 
elaboração107. Com efeito, é de se afirmar que os direitos fundamentais são, 
assim como os humanos, históricos, nascem e se aprimoram de forma gradual, 
como conquistas das lutas por novas liberdades108. 
 Significa dizer que os direitos fundamentais representam determinados 
valores básicos, que, somados aos princípios fundantes do Estado, formam o 
núcleo substancial de um Estado Democrático de Direito, podendo ser 
considerados, ao mesmo tempo, pressuposto, garantia e instrumento da própria 
democracia109. 
 A Constituição da República de 1988 demonstra claramente o compasso 
entre o seu tempo e a conquista de direitos. Composta de um sistema 
abarcando, no mínimo, três dimensões de direitos fundamentais, pode ser 
considerada como a mais democrática e garantidora de direitos a um povo que, 
à época de sua promulgação, os esperava, em especial os de primeira dimensão, 
haja vista a submissão, durante mais de duas décadas, a um regime militar. 
 Ao se falar em um sistema de direitos fundamentais, é importante que se 
tenha em mente que não se trata de um conjunto lógico-dedutivo, uma vez que 
não é autônomo e autossuficiente, mas aberto e flexível, em igual sintonia à 

                                                 
107 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Perspectivas e tendências atuais do Estado Constitucional. Trad. 
José Luis Bolzan de Morais e Valéria Ribas do Nascimento. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012. p. 16-17.  
108 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 7. Reimp. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004. p. 9. 
109 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. rev. e atual. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2007a. p. 72. 



Aneline dos Santos Ziemann & Felipe Dalenogare Alves 

 

- 68 - 

 

norma constitucional como um todo e, mais ainda, ao contexto social que o 
envolve110. 
 É por isso que se defende a ideia de que, frente ao caráter aberto dos 
direitos fundamentais, marcadamente principiológicos, há uma interação direta 
com o seio social em que se inserem, constituindo-se em uma ordem objetiva de 
valores111. Mais do que isso, há de se considerar que apresentam um duplo 
caráter, não apenas revestindo-se em vetores objetivos, mas também subjetivos, 
no sentido de que outorgam, ao titular, a possibilidade de imposição perante 
terceiros112. 
 Considerando-se sua representação axiológica objetiva, os direitos 
fundamentais significam o resultado de uma fusão entre as diferentes vontades 
sociais, obtida tanto de relações de tensão, quanto de cooperação, que passam a 
informar e dar conformidade a todo o ordenamento jurídico113, estabelecendo-se 
como vetores não apenas a este, mas para todo o agir dos Poderes do Estado114. 
 Em sua representação axiológica subjetiva, os direitos fundamentais 
constituem-se no estatuto jurídico dos indivíduos, tutelando tanto a sua 
autonomia quanto a liberdade e a segurança, seja frente ao Estado ou entre si. É 
de se destacar que, no Constitucionalismo Contemporâneo, os direitos 
fundamentais passam a ser elementos de defesa não apenas contra o Estado, 
mas também nas relações entre os particulares115. 
 Assim, quando se atribui o status subjetivo ao direito fundamental, 
representa falar na viabilidade jurídica que tem o seu titular de fazer exigir a 
concretização do direito, seja face ao Estado, seja frente a outro par ou à própria 
sociedade116. Daí resulta, além da eficácia vertical (particular-Estado), a eficácia 
horizontal (particular-particular). 
 A eficácia horizontal decorre da noção de que não só o Estado pode 
afrontar o direito fundamental do indivíduo, mas também estes entre si, 
principalmente no tocante aos conflitos sociais e econômicos, decorrentes de 
uma assimetria nas relações privadas. Dessa forma, quanto maior a desigualdade 

                                                 
110 Ibidem. p. 85-86. 
111 LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Jurisdição Constitucional Aberta: Reflexões sobre a Legitimidade e os 
Limites da Jurisdição na Ordem Democrática. Uma Abordagem a Partir das Teorias Constitucionais Alemã e 
Norte-Americana. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007. p. 1. 
112 MENDES, Gilmar Ferreira. Os direitos fundamentais e seus múltiplos significados na ordem 
constitucional. In: Revista Diálogo Jurídico. n. 10. Salvador: IDP, 2002. p. 2. 
113 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los Derechos Fundamentales. 13. ed. Madrid: Tecnos, 2013. 
p. 17-18. 
114 SARLET, 2007a, Op Cit. p. 168. 
115 PÉREZ LUÑO, 2013, Op Cit. p. 18-19. 
116 SARLET, 2007a, Op Cit. p. 179-180. 
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entre os membros de uma sociedade, maior deverá ser a proteção do Estado na 
tutela dos direitos fundamentais em jogo no conflito entre seus membros117. 
 No âmbito da eficácia dos direitos fundamentais entre os particulares, 
pode-se observar o predomínio de três teorias, as quais podem ser expressadas 
da seguinte forma: a) eficácia mediata – indireta; b) eficácia imediata – direta; e 
c) recusa da eficácia. 
 A respeito da eficácia mediata (indireta), defende-se a ideia, à luz dessa 
teoria, de que haveria uma recepção dos direitos fundamentais pelo direito 
privado, o que os tornaria eficazes entre os particulares somente após uma 
aplicação, interpretação e integração do direito privado aos direitos 
fundamentais118.  

Dito de outro modo, poderia haver uma relativização destes direitos em 
deferência à autonomia privada e da responsabilidade individual, cabendo ao 
Estado (legislador) a compatibilização dos direitos fundamentais às relações 
privadas, o que faria por intermédio de uma regulamentação em conformidade 
com os valores sociais (legislador-mediador)119. Assim, ao Judiciário caberia o 
papel de interpretar as cláusulas gerais e os conceitos indeterminados criados 
pelo legislador, tendo como paradigma os direitos fundamentais, bem como a 
atribuição de rejeitar a inconstitucionalidade, por meio da não aplicação das 
normas incompatíveis com a Constituição. 
 No que tange à eficácia imediata (direta), tem-se que ela decorre da força 
normativa da Constituição, no sentido de que, se os direitos fundamentais 
constituem-se em normas válidas (e vetores) para toda a ordem jurídica, não há 
direito privado (e, por consequência, relações privadas) fora da égide da 
Constituição120. 
 A crítica que se faz à eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais 
às relações privadas diz respeito a um eventual esvaziamento da autonomia 
privada (deverá haver uma ponderação do binômio direitos fundamentais-
autonomia privada), e uma conjeturada insegurança jurídica, uma expansão dos 
“poderes dos juízes” (em detrimento do legislador) e a uma suposta 
despersonificação do direito privado, que restaria curvado aos direitos 
fundamentais121. É necessário apontar que a eficácia direta acaba contribuindo e 

                                                 
117 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional: teoria do Estado e da Constituição – direito 
constitucional positivo. 14. ed. rev. atual. e amp. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 690. 
118 SARLET, 2007a, Op Cit. p. 403-404. 
119 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Método, 2008. p. 
232-233. 
120 SARLET, 2007a, Op Cit. p. 404. 
121 ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas, benefícios coletivos: a dimensão pública do direito 
autoral na sociedade da informação. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2008. p. 402. 
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está relacionada ao próprio fenômeno da judicialização, ampliando a esfera de 
atuação e até de criação por parte do Poder Judiciário. 
 Há, ainda, a teoria (da negação) que considera a recusa da eficácia. Para esta 
corrente, hão há eficácia horizontal, negando-se qualquer efeito dos direitos 
fundamentais às relações entre os particulares, principalmente por reduzir a 
identidade do direito privado, o qual seria absorvido pelo direito Constitucional, 
além de conferir um poder demasiado aos juízes, em detrimento ao legislador 
democrático. Esta teoria é adotada nos Estados Unidos da América, também 
conhecida como State action122. 
 De toda sorte, o certo é que, independentemente de se reconhecer ou se 
negar a eficácia horizontal direta, não há uma resolução uníssona ao debate, 
sendo necessária a análise do caso concreto, pressupondo a existência de uma 
norma de direito privado e quão seu objeto regula as relações entre os 
particulares, sem desconsiderar a existência e aplicabilidade dos direitos 
fundamentais, constitucionalmente previstos123.  
 Percebe-se que a opção pela eficácia direta ou indireta revela, além dos 
argumentos jurídicos, um prisma político e ideológico, tornando-se possível 
associar a opção pela primeira a um viés de Estado Social de Direito, 
objetivando um constitucionalismo de igualdade, enquanto a segunda se 
aproxima do constitucionalismo liberal-burguês124. Há de se reconhecer, 
entretanto, que essa associação não pode ser compreendida como absoluta, 
pois, mesmo no caso da eficácia indireta, faz-se presente o fenômeno da 
constitucionalização do direito, que não é um fenômeno propriamente liberal. 
 É necessário dizer, antes de se adentrar ao estudo da “sociedade da 
informação”, que os direitos fundamentais estão intrinsecamente associados à 
concepção de dignidade da pessoa humana, a qual, a partir do pós-segunda 
guerra, foi amplamente consagrada como princípio de ordem política, passando 
a estar presente na maior parte das Constituições contemporâneas125. 
 A Constituição brasileira de 1988 atribuiu à dignidade da pessoa humana 
o status de fundamento republicano, sob o qual deve ser pautado tanto o agir do 
Estado quanto da sociedade.  É, sobretudo, a este fundamento que deve se 
curvar todo o ordenamento jurídico, inclusive (e por que não?) as normas de 

                                                 
122 NOVELINO, 2008, Op Cit. p. 230. 
123 SARLET, 2007a, Op Cit. p. 405. 
124 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais e direito privado: algumas considerações em torno da 
vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. In: Revista Jurídica. v. 55. n. 352. Porto Alegre: 
Notadez, 2007b. p. 82. 
125 GRIMM, Dieter. A dignidade humana é intangível. In: Revista de Direito do Estado. v. 5. n. 19-
20, 2010. p. 4. 
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direito privado, mesmo que aplicadas estritamente neste âmbito. 
 Assim, o que se deve ter em mente é que, sob a aura do 
constitucionalismo contemporâneo, a eficácia dos direitos fundamentais nas 
relações privadas representa não meramente o acolhimento, pelo seio 
constitucional, das normas atinentes a estas relações, mas algo maior, irradiando 
uma obrigatória releitura de todos os institutos de direito privado, sob a luz 
constitucional, em especial àqueles direitos e à dignidade humana126, fenômeno 
que se convencionou denominar de “Constitucionalização do Direito”. 
 Se os direitos fundamentais se compatibilizam ao seu tempo, espaço e 
contexto social, a sociedade da informação127 constitui um desafio 
contemporâneo ao Direito, principalmente, restringindo-se ao foco do trabalho, 
no tocante às relações privadas. Isso porque, nesta sociedade, há uma 
valorização da informação sobre os meios de produção e distribuição de bens128. 
 Trata-se de uma nova realidade vislumbrada na virtualização, a qual 
incide diretamente na informação e na comunicação, com reflexos significativos 
na economia, na sensibilidade humana e no exercício da inteligência129, 
guardando intrínseca relação com o fenômeno da globalização130. 
 Em curtas palavras, pode-se vislumbrar a sociedade da informação 
como uma interação social, de caráter universal (global) sob quatro dimensões, 
assim retratadas: a) dimensão tecnológica; b) dimensão cultural; c) dimensão 
sociopolítica; e d) dimensão econômica131.  
 A dimensão tecnológica se refere ao papel desempenhado pela tecnologia no 
desenvolvimento da informação. Significa dizer que o impacto desta evolução 
molda-se pelas inovações tecnológicas e as consequentes oportunidades que 
delas advém. Assim, a interação, tanto entre as forças sociais, quanto dos 
interesses, contribui para o aprimoramento dessas inovações. É sob esta 

                                                 
126 ADOLFO, 2008, Op Cit. p. 389 
127 Ascensão destaca que Sociedade da Informação não condiz a um conceito técnico, mas sim a 
um slogan. ASCENSÃO, José de Oliveira. Sociedade da Informação e mundo globalizado. Lisboa: 
APDI, [s.a]. p. 6. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/GLOBSOCI.pdf>. Acesso em: 5 
jul 14. 
128 LISBOA, Roberto Senise. Direito na Sociedade da Informação. In: Revista dos Tribunais. v. 847. 
São Paulo, 2006. p. 10. 
129 Hamelink enfatiza que “Sociedade da Informação é um conceito ambíguo, ainda sem 
significado preciso ou definição estabelecida. Apesar dos argumentos sobre suas fraquezas, esse 
conceito se tornou parte do discurso político, econômico e cultural em nível internacional”. 
HAMELINK, C. J. Direitos Humanos para a Sociedade da Informação. In MARQUES DE MELO, J.; 
SATHLER, L. Direitos à Comunicação na Sociedade da Informação. São Bernardo do Campo, 
SP: Umesp, 2005. p. 103. 
130 ADOLFO, 2008, Op Cit. p. 228 
131 HAMELINK, 2005, Op Cit. p. 105. 
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dimensão que devem ser analisadas questões centrais como o acesso e o 
controle à tecnologia, bem como seus beneficiários e os riscos dela 
provenientes132. 
 A dimensão cultural condiz aos produtos culturais relacionados aos 
conteúdos informacionais. É por esta dimensão que devem ser vistos pontos 
importantes como o compartilhamento do conhecimento e a proteção da 
identidade cultural de dada sociedade, uma vez que a informação é integrante da 
sua produção cultural133. 
 A dimensão sociopolítica diz respeito ao impacto no progresso, no 
desenvolvimento e no próprio sistema político da sociedade. É por esta 
dimensão que se deve analisar assuntos relativos à liberdade de opinião, 
discursos políticos, à proteção face aos discursos abusivos e às necessidades 
informacionais de determinada sociedade134. 
 Por fim, se tem a dimensão econômica, a qual retrata os interesses 
econômicos que circundam a informação, principalmente no tocante à proteção 
da propriedade do conteúdo, sem desconsiderar, ainda, as questões de 
responsabilidade social empresarial e autodeterminação135. 
 Diante disso, representa que, frente a uma gama de inovações 
tecnológicas, o contexto social que se forma é forjado em uma facilitação e 
aceleração do processo comunicativo entre seus membros, que acarretará, por 
conseguinte, na facilitação da produção (comunicativa) e no desejo de aquisição 
(busca) destas informações136. 
 Se, de um lado, a informação começa a circular para todos os destinos 
sem ter que ultrapassar muitos obstáculos, abrindo e democratizando o 
conhecimento, na construção de uma sociedade solidária137, na qual a busca e a 
propagação da informação tornam-se inevitáveis, de outro, cresce em 
importância a garantia e o respeito aos direitos fundamentais, essencialmente os 
relativos à liberdade. 
 Isso porque passam a ser inúmeras as autoestradas da informação138, as quais 

                                                 
132 Ibidem. p. 105-106. 
133 Ibidem. p. 106. 
134 Idem. 
135 Idem. 
136 BOFF, Salete Oro; DIAS, Felipe da Veiga. O acesso à informação no campo digital: uma análise entre 
a sociedade da informação e a sociedade de risco. In: Revista de Estudos Jurídicos. v.16. n. 23., 2012. p. 
335. 
137 SODRÉ, Jorge Irajá Louro. A informação como direito fundamental do consumidor na sociedade da 
informação. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Direitos Fundamentais na Sociedade da 
Informação. Florianópolis: GEDAI, 2012. p. 51. 
138 Slogan cunhado por Ascensão [s.a] p. 7. 
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propiciam a comunicação de forma surpreendente (em quantidade, rapidez ou 
fidedignidade), o que ocasiona uma ampliação nos espaços de interatividade, 
abrangendo qualquer conteúdo das telecomunicações, que passa a operar em 
uma espécie de “rede aberta” num mundo dito globalizado139. 
 Não se pode desconsiderar, ainda, nesta proteção aos direitos 
fundamentais, que a informação se torna um elemento decisivo na evolução 
social, passando a ser fundamental no seu comportamento, principalmente se 
forem levadas em conta as repercussões no plano econômico, podendo ser 
considerada, contemporaneamente, como o principal bem de consumo140. 
 Em relação ao que interessa ao presente trabalho, pode-se destacar a 
conflituosa relação entre o direito à informação (com a entrelaçada liberdade de 
expressão) e o direito à privacidade. Isso porque não há de se negar que a 
sociedade da informação desperta o desejo por elementos que dizem respeito à 
vida privada das pessoas141.  

Neste ambiente, informacional, tanto o acesso à intimidade (do 
biografado) quanto a difusão (da biografia) encontram-se impulsionadas, 
encontrando caminho fácil seja para sua escrituração (acesso às notícias 
publicadas online pela mídia, informações disponíveis em redes sociais, blogs 
pessoais, fotografias e vídeos expostos em sites de armazenamento, dentre 
tantos outros meios), seja para sua propagação (obras biográficas publicadas em 
forma de e-book e disponibilizadas indiscriminadamente na rede). 
  É nesta senda que se encontra um divisor de águas ao objetivo do 
trabalho, qual seja, a transposição de um propósito individual(ista) – do 
biografado – para um coletivo, do direito à informação – da sociedade, com o 
escopo de construir uma memória social, a qual só será possível na plenitude de 
uma liberdade de informação e expressão em consonância com os demais 
direitos fundamentais (em suma, uma função social). 
 Se é correto que a sociedade da informação está relacionada ao amplo 
direito de informar e ser informado, justamente para a construção do 
conhecimento – o que nos distingue das demais espécies animais142, torna-se 
verdadeiro afirmar que, com o estabelecimento desta sociedade, há significativas 
mudanças na construção da sua memória, sobretudo frente a um período 

                                                 
139 ASCENSÃO, [s.a], Op Cit. p. 7 
140 Idem. 
141 GARCIA, Rebeca. Biografias não autorizadas: liberdade de expressão e privacidade na história da vida 
privada. In: Revista de Direto Privado.  a. 13. v. 52. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 38. 
142 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A constituição aberta e os direitos fundamentais: ensaios sobre o 
constitucionalismo pós-moderno e comunitário. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 437. 
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cultural em constante transformação143. 
 A memória de uma sociedade atrela-se à cultura, operando como uma 
guardiã da coletividade, mantendo a formação de um “nós” em detrimento de 
um “eu”. Só assim se passarão de ontem para hoje ou de hoje para amanhã os 
conhecimentos, os valores e as experiências que compõem a identidade de um 
seio social144. A memória social, além de uma reflexão filosófica, é uma 
autobiografia, uma história, interligando-se diretamente à informação e ao 
conhecimento145. 
 E, para que não se perca (e se construa) essa memória, a qual tem o 
condão de se prolongar às gerações sociais vindouras, é que as biografias 
tornam-se elementos de peso. A grande problemática que se estabelece diz 
respeito à autorização do biografado, pois coloca em conflito direitos 
fundamentais nas relações privadas, sem desconsiderar-se o interesse social, o 
que passa a ser objeto de estudo do tópico que segue. 
 
3 O caso das biografias não autorizadas: a liberdade de expressão e 
informação x direitos de personalidade: a busca de um equilíbrio para o 
interesse social 
 
 Há de se retratar que a publicação das biografias não autorizadas 
encontra-se em voga nos últimos tempos, principalmente pelas manchetes que 
ocupam os meios de comunicação146. No epicentro do debate está o conflito 
entre direitos fundamentais, como o direito à liberdade de manifestação do 
pensamento, de expressão, criação artística e intelectual (além do próprio direito 
à informação) e os direitos de personalidade. 
 Como exemplo recente envolvendo a discussão, pode-se retratar a 
biografia do cantor Roberto Carlos, realizada por Paulo Cesar de Araújo, que 

                                                 
143 BARRETO, Ângela Maria. Memória e Sociedade Contemporânea: apontando tendências. In: Revista 
ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina. v.12. n.2. Florianópolis, 2007. p. 163. 
144 Idem. 
145 Ibidem. p. 161. 
146 A polêmica acerca da liberdade de publicação de obras sobre personalidades ganhou espaço 
após músicos e compositores defenderem a proibição de biografias não autorizadas pelos 
biografados ou por suas famílias, em caso de morte. De um lado o grupo “Procure Saber”, 
coordenado pela produtora Paula Lavigne, ex-mulher de Caetano Veloso, liderou o movimento 
contra a liberação de biografias não autorizadas, obtendo o apoio de artistas de peso, como 
Chico Buarque. De outro, a Associação dos Editores, a qual alega que a necessidade de 
autorização prévia é uma forma de censura. In: Câmara aprova urgência para projeto que libera 
biografias não autorizadas. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/04/ 
camara-aprova-urgencia-para-projeto-que-libera-bio-grafias-nao-autorizadas.html>. Acesso em: 
5 jul 14. 
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desencadeou o litígio judicial entre o “Rei” e a editora, que culminou com a 
retirada do livro de circulação (após acordo entre as partes)147. 
 Antes disso, apenas a título exemplificativo, a biografia do jogador 
Garrincha, cunhada por Ruy Castro, foi censurada em 1995, sob a alegação de 
violação aos direitos de personalidade (nome, honra, imagem, intimidade, vida 
privada, etc.). A sentença de 1º grau foi reformada, publicando-se a obra no ano 
de 1996, a qual levava na capa a expressão "Finalmente Liberada”.  No ano de 
2006, o Superior Tribunal de Justiça condenou a editora por dano moral (cem 
salários mínimos a cada uma das herdeiras) e por dano material (cinco por cento 
sobre o preço do livro), em favor das herdeiras do atleta, haja vista a obtenção 
de lucro com a sua violação da privacidade148. 
 É necessário, antes de realizar a análise dos direitos fundamentais 
envolvidos, que, ao menos em sede de cognição sumária, se delimite o termo 
“biografia”, uma vez que se trata não apenas de um gênero da literatura, mas 
também de uma forma jornalística, inconfundível, entretanto, com uma simples 
notícia149. 
 Pode-se destaca-la, em uma tradução simples e objetiva, como a história 
da vida de uma pessoa ou a obra que dela trata150, compreendendo-se todos os 
meios possíveis na sociedade da informação (livros – impressos ou digitais – 
revistas, blogs, sites, filmes, músicas, novelas, etc.), que demandem, por parte do 
autor, uma pesquisa com certa profundidade acerca do biografado151. 
 O ponto diferencial de uma obra biográfica para um mero texto 
jornalístico pode-se constituir na percepção do interesse que seu conteúdo 
despertará não apenas ao biógrafo, mas à destinatária final, qual seja, a sociedade 
como um todo, constituindo (não em maior ou menor medida que no texto 
jornalístico) o interesse social de acesso a informações acerca do biografado152. 
 O cerne da discussão encontra guarida, de um lado, no direito 
fundamental à liberdade de manifestação do pensamento e expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação – independente de 

                                                 
147 Notícia disponível em: <http://www.conjur.com.br/2008-mai-17/roberto_carlos_perde_pro 
cesso_autor_biografia>. Acesso em: 5 jul 14. 
148 BRASIL. REsp nº 521.697-RJ. 4ª Turma. Rel. Min. Cesar Asfor Rocha. Julg em: 16 fev 06. 
Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200300533543&dt_ 
publicacao=20/03/2006>. Acesso em: 5 jul 14. 
149 GARCIA, 2012, Op Cit. p. 40 
150 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa. vs. eletr. 
7. ed. rev. e atual. São Paulo: Positivo, 2009. 
151 Canotilho; Machado; Gaio Júnior (2014, p. 38) conceituam a biografia não autorizada como 
aquela que não possui a autorização prévia (expressa ou tácita) do biografado. 
152 GARCIA, 2012, Op Cit. p. 41 
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censura ou licença (respectivamente, Art. 5º, incisos IV e IX, da Constituição de 
1988), além do próprio direito de acesso à informação (Art. 5º, inciso XIV). De 
outro, no direito fundamental à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, 
da honra e da imagem das pessoas (Art. 5º, inciso X, da CF/88)153. 
 Ainda, em sede constitucional, o Art. 220 estabelece que tanto a 
manifestação do pensamento, quanto a criação, a expressão e a informação (sob 
qualquer forma, processo ou veículo) não sofrerão qualquer restrição e, em seus 
parágrafos 1º e 2º, que nenhuma lei conterá dispositivo que constitua embaraço 
à plena liberdade da informação jornalística em qualquer veículo de 
comunicação, sendo vedada toda e qualquer censura de cunho político, 
ideológico e artístico. 
 Em âmbito infraconstitucional, o Código Civil de 2002 estabelece, em 
seu Art. 20, que a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a 
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa deverão ser 
autorizadas, podendo ser proibidas, mediante requerimento desta154, sem 
prejuízo de eventual indenização por dando à honra, à boa fama, à 
respeitabilidade ou se houver destinação comercial. Caso, ainda, reste ultrajada a 
inviolabilidade à vida privada, o interessado poderá recorrer ao Judiciário à 
imposição do direito (Art. 21 do Código Civil de 2002)155. 
 No tocante ao direito à liberdade de expressão, pode-se dizer que este torna o 
país condizente ao ideal de um Estado Democrático de Direito e ao 
ordenamento internacional referente à proteção dos Direitos Humanos, 
propiciando-se, na sociedade plural, o debate e a diversidade de pensamentos, 
efetivando-se as liberdades comunicativas, as quais encontram-se diretamente 
relacionadas a outras liberdades, tais como a econômica, a de exercício 
profissional, a de propriedade, etc156. 
 Não há Estado Democrático de Direito sem liberdade de expressão, no 
qual se tenha um debate de ideias e pensamentos livres, do qual resultará um 
consenso ou dissenso157. São pelas razões que envolveram a conquista do direito 
fundamental à liberdade de expressão que lhe deve ser proporcionado um 

                                                 
153 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 5 jul 14. 
154 O parágrafo único do Art. 20 ainda prevê que, no caso de morto ou ausente, são partes 
legítimas para requerer, o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. 
155 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil Brasileiro. Disponível em: <http:// 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 5 jul 14. 
156 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MACHADO, Jónatas E. M; GAIO JÚNIOR, 
Antônio Pereira. Biografia não autorizada versus liberdade de expressão. Curitiba: Juruá, 2014. p. 28-29. 
157 DIAS, Roberto. Liberdade de expressão: biografias não autorizadas. In: Revista Direito, Estado e 
Sociedade. n. 41. Rio de Janeiro: PUC-RJ, 2012. p. 206. 
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âmbito normativo com maior densidade. Significa dizer que, frente a esse 
direito, deve-se atribuir a presunção de inconstitucionalidade de qualquer forma 
de censura, tanto pública quanto privada, independente da forma, procedência, 
natureza ou fundamentação158. 

Diante disso, prima facie, toda a expressão (intelectual, artística, científica, 
de comunicação ou de pensamento), possui status livre de censura, ou seja, é 
“liberada” em princípio, podendo, todavia, apenas sofrer restrição em face de 
fundamentos que a justifiquem, aplicando-se o mecanismo da ponderação. 
Assim sendo, se poderia estar, não diante de um conflito de direitos 
fundamentais propriamente dito, mas sim de uma limitação ou restrição de 
ordem externa ao direito em questão, tendo como fundamento a preservação de 
um outro direito fundamental. 
 Nessa esteira, se dá o direito de acesso à informação, para o qual não há 
interesse que se atribua a alguém (indivíduo, grupo, pessoa pública ou privada) o 
status de guardião das portas, que venha a impedir ou limitar o acesso a qualquer 
informação que tenha relevância social159. Traduz-se no ícone da sociedade da 
informação, o direito de poder informar – sujeito ativo – e o direito de ser 
informado – sujeito passivo difuso, razão pela qual haveria presunção de 
inconstitucionalidade qualquer barreira a este direito160. 
 É por esse motivo que o constituinte previu que nenhuma lei conterá 
dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade da informação 
jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Esse direito encontra-se 
relacionado aos interesses públicos informativos, isso porque a sociedade da 
informação é um verdadeiro “fórum” interativo, em que há o predomínio do 
discurso público, o qual não permite que a informação se submeta à 
autorização, filtro de qualquer natureza, censura ou padronização161. 
 Embora se reconheça a dificuldade quase que “dramática” da 
convivência harmoniosa entre a liberdade de expressão e de informação, em 
matéria de biografia não autorizada, com os direitos de personalidade162, é 
inegável que aqueles devem compatibilizar-se a estes, neste trabalho, 
restringidos à honra, imagem, intimidade e vida privada. 
 Em curtas palavras, pode-se dizer que o direito à honra visa à proteção da 

                                                 
158 CANOTILHO; MACHADO; GAIO JÚNIOR, 2014, Op Cit. p. 29. 
159 Ibidem. p. 31. 
160 BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. Critérios 
de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. 2001. 
Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art_03-10-01.htm>. Acesso em: 
5 jul 14. 
161 CANOTILHO; MACHADO; GAIO JÚNIOR, 2014, Op Cit. p. 40 
162 GARCIA, 2012, Op Cit. p. 38. 
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dignidade da pessoa (frente a si e de seu seio social). Reconhece-se que, no 
Brasil, este direito, por vezes, é relativizado frente à veracidade do fato em 
análise, sobressaindo-se a verdade – interesse coletivo – em detrimento à honra 
pessoal – interesse privado163, o que deve ser visto com certa ressalva. 
 Dito de outro modo, a honra tem o escopo de defender o indivíduo 
frente às inculpações difamatórias, as quais, por serem providas de falsidade, 
colocariam em risco a sua moral externa, chegando a comprometer o convívio 
(seja por ação ou interação) na esfera social em que se insere164. 
 O direito à imagem tem o condão de dar guarida à representação física 
(integral ou parcial) da pessoa, ou, até mesmo, às características que a tornariam 
reconhecida. Assim, regra geral, a utilização da imagem está condicionada à 
permissão do particular, desde que não se trate da divulgação de conhecimento 
relacionado à história, à ciência ou à informação de caráter jornalístico165. 
 Nesse sentido, não havendo a utilização da imagem para fins de 
promoção ou patrocínio de bens ou serviços, a sua utilização vinculada à 
informação de interesse público relevante ou às “figuras públicas” torna este 
direito restringido, o que, pelas mesmas razões, não haveria de impedir sua 
utilização em uma história de vida, notadamente quando objetivar uma 
representação fiel do biografado166. 
 O direito à intimidade e à vida privada pode ser compreendido por um direito 
de privacidade. Significa dizer que há, na vida das pessoas, momentos e fatos que 
devem ser protegidos de terceiros (a exemplo, podem-se destacar os fatos 
ocorridos no interior do domicílio, comentários, vida familiar, relações afetivas, 
etc.). De uma forma geral, esse tipo de informação não se encontra abarcada 
pelo interesse público, por dizer respeito exclusivamente à pessoa interessada167. 
 Quando relacionado às figuras públicas, entretanto, há a possibilidade de 
admissão, em regra, de uma maior curiosidade na privacidade definida no seio 
desses círculos (públicos), especialmente no tocante ao interesse coletivo na vida 
e na conduta dessas figuras, o que, do contrário, deve passar por uma 
ponderação mais rígida deste interesse168. 
 De toda sorte, há de se buscar a harmonização entre os direitos à 
manifestação do pensamento, liberdade de expressão e informação, aos direitos 
de personalidade, eis que, na prática, tanto estes quanto aqueles visam à 

                                                 
163 BARROSO, 2001, Op Cit. 
164 CANOTILHO; MACHADO; GAIO JÚNIOR, 2014, Op Cit. p. 63. 
165 BARROSO, 2001, Op Cit. 
166 CANOTILHO; MACHADO; GAIO JÚNIOR, 2014, Op Cit. p. 62-63. 
167 BARROSO, 2001, Op Cit. 
168 CANOTILHO; MACHADO; GAIO JÚNIOR, 2014, Op Cit. p. 68-69 
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proteção da dignidade humana. O importante é que, no desrespeito a um ou 
outro direito, a própria Constituição fornece os instrumentos de tutela (a 
exemplo do direito de resposta e a indenização pelo dano moral ou material). 
 Como exposto, os direitos de personalidade são protegidos 
constitucionalmente, devendo-se garantir os instrumentos processuais e 
substantivos para tal, seja para sancionar, compensar ou inibir a sua violação, 
desde que ponderados com os direitos fundamentais supra mencionados, na sua 
concepção mais ampla, de forma que não seja transformado em censura, seja 
antes ou depois da publicação169. 
 No âmbito infraconstitucional, a discussão reside, basicamente, nos 
dispositivos do Código Civil (supra apresentados), em especial no Art. 20, que 
tratam da necessidade de autorização prévia do biografado. Entende-se que a 
sujeição da publicação de biografias à autorização encontra-se em conflito com 
os direitos fundamentais à liberdade de manifestação do pensamento, da 
liberdade de expressão e informação170.  
 Nesse ponto, a condicionante transforma-se em censura, em uma 
restrição abstrata (desconsiderando o critério de proporcionalidade), devendo 
ser retirada do mundo jurídico, ficando os excessos no exercício de tais direitos 
(principalmente a afronta aos direitos de personalidade) passíveis da tutela ex 
post facto171, pelos instrumentos constitucionalmente disponibilizados, na análise 
de cada caso concreto (respeitando-se a proporcionalidade). 
 Acredita-se que a sociedade brasileira caminha nesse sentido, eis que, de 
formas distintas, busca o afastamento da censura privada, seja pela discussão na 
esfera política, seja por intermédio da judicialização. Trata-se, respectivamente, 
do Projeto de Lei nº 393 de 2011 (que tramita no senado) e da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4815-DF (ajuizada no Supremo Tribunal Federal), que 
serão objeto de análise no tópico a seguir. 
 
4 Uma breve análise dos fundamentos de propositura da ADI nº 4815-DF 
e do PL nº 393/2011: a quem caberá o afastamento da censura? 
 
 O Projeto de Lei nº 393/2011 foi aprovado na Câmara dos Deputados 
no dia 6 de maio de 2014, faltando ser aprovado no Senado e sancionado pela 
Presidente da República. De autoria do deputado Newton Lima (PT-SP), ele 
visa a retirar a censura ao tornar explícito que “a ausência de autorização não 

                                                 
169 Ibidem. p. 70-71. 
170 CASTILHO, Ricardo. A constitucionalidade da publicação de biografias não autorizadas. In: Jornal 
Carta Forense. 131. ed., 2014. p. A18. 
171 CANOTILHO; MACHADO; GAIO JÚNIOR, 2014, Op Cit. p. 96 
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impede a divulgação de imagens, escritos e informações com finalidade 
biográfica de pessoa cuja trajetória pessoal, artística ou profissional tenha 
dimensão pública ou que esteja inserida em acontecimentos de interesse da 
coletividade” (Previsão de alteração no Art. 20, §º renumerado, do Código 
Civil). 
 Observe-se que o legislador, na esteira apresentada no tópico anterior, 
não deixou os direitos de personalidade desprotegidos. Em consonância com a 
previsão constitucional, estabelece, na alteração prevista no § 3º, que “a pessoa 
que se sentir atingida em sua honra, boa fama ou respeitabilidade poderá 
requerer a exclusão de trecho que lhe for ofensivo em edição futura da obra, 
sem prejuízo da indenização e da ação penal pertinentes”172. Este parágrafo 
resultou de emenda na Câmara dos Deputados, eis que não constava no projeto 
original. 
 O parlamentar, na exposição de motivos, expõe que a alteração no 
Código Civil “visa garantir a divulgação de imagens e informações biográficas 
sobre pessoas de notoriedade pública, cuja trajetória pessoal tenha dimensão 
pública ou cuja vida esteja inserida em acontecimentos de interesse da 
coletividade”173. 
 Interessante, ainda, que o legislador explicita quais, no seu 
entendimento, seriam equiparadas às pessoas de notoriedade pública, dentre elas 
artistas, esportistas e políticos, destacando que suas “trajetórias profissionais e 
pessoais confundem-se e servem de paradigma para toda a sociedade”174. Assim, 
a desnecessidade de autorização se aplicaria à “elaboração de obras biográficas 
sobre personalidades notoriamente conhecidas”175. 
 Destaca que as condutas das figuras públicas, sejam pessoais, sejam no 
exercício da profissão, influenciam as decisões dos mais variados segmentos 
sociais, valorizando-as e até reproduzindo-as176, o que, na sociedade da 
informação, diante da possibilidade imensurável de difusão, torna-se algo 
inevitável. 
 Associa à censura a necessidade de autorização para a publicação de 
biografias, justificando-se a alteração do Art. 20 do Código Civil, para 
compatibilizar a legislação brasileira à realidade internacional, calcada em um 

                                                 
172 BRASIL. Projeto de Lei nº 393/2011. [versão original e final]. Proponente: Dep. Newton Lima. 
p. 1. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPropo 
sicao=491955>. Acesso em: 5 jul 14. 
173 Ibidem. p. 2. 
174 Idem. 
175 Ibidem. p. 3. 
176 Ibidem. p. 2. 
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processo global e inevitável de acesso irrestrito à informação, que transcende 
fronteiras, tão caro à sociedade brasileira177. 
 Finaliza o legislador, no caminho da discussão apresentada neste 
trabalho, que a Constituição da República concede “hierarquia e importância 
idênticas aos direitos individuais de imagem, privacidade, honra e nome e aos 
direitos individuais de liberdade de expressão e direito à informação”178. 
 Como visto, embora apresentada de forma sintética, a exposição de 
motivos de alteração no Código Civil corrobora com os argumentos 
apresentados neste trabalho. No entanto, mesmo que o proponente faça 
menção às “pessoas de notoriedade pública” e o projeto aprovado pela Câmara, 
em seu Art. 1º, aluda que a alteração tem o propósito de “garantir a liberdade de 
expressão, informação e o acesso à cultura na hipótese de divulgação de 
informações biográficas de pessoa de notoriedade pública ou cujos atos sejam 
de interesse da coletividade”179, estar-se-á diante de um conceito jurídico 
indeterminado. 

Por conseguinte, vislumbra-se que, caso este conceito jurídico 
indeterminado não seja melhor explicitado em emenda no Senado Federal, 
continuará a ser objeto de lide na esfera jurisdicional (em análise de cada caso 
concreto), agora envolvendo o seguinte questionamento: quem pode ser 
considerada uma pessoa de notoriedade pública? Um bom caminho poderia 
estar na inserção de, pelo menos, um rol exemplificativo que pudesse balizar as 
futuras relações sociais. 

A inconstitucionalidade suscitada nos dispositivos do Código Civil gerou 
a propositura, em junho de 2012, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
4815-DF, pela Associação Nacional dos Editores de Livros – Anel. O pedido 
principal consiste na declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de 
texto180, dos artigos 20 e 21 da lei civilista. Requer seja dada a interpretação 
conforme a Constituição, a fim de afastar “a necessidade do consentimento da 
pessoa biografada e, a fortiori, das pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de 
seus familiares, em caso de pessoas falecidas) para a publicação ou veiculação de 
obras biográficas, literárias ou audiovisuais”181. 

                                                 
177 Ibidem. p. 3. 
178 Idem. 
179 Ibidem. p. 1. 
180 Para aprofundamento do tema, ver: LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Interpretação conforme a 
constituição x nulidade parcial sem redução de texto: semelhanças, diferenças e reflexão sobre sua 
operacionalização pelo Supremo Tribunal Federal. In: REIS, Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta. 
Direitos Sociais e Políticas Públicas. t. 6. Santa Cruz do Sul: EdUNISC, 2006. 
181 BRASIL. ADI nº 4815-DF. [em trâmite processual]. Petição Inicial. Rel. Min. Cármen Lúcia. 
p. 16. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID 
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Como pedido sucessivo, restringe-se a Anel a requerer o afastamento da 
autorização do biografado, quando se tratar “de pessoas públicas ou envolvidas 
em acontecimentos de interesse coletivo”182. Observa-se que a própria 
Associação, ao fazer o segundo pedido, vislumbra a possibilidade do Tribunal 
Constitucional não estender a desnecessidade de autorização quando se tratar de 
“um qualquer do povo”. 

Este pedido encontra-se congruente com a argumentação de interesse 
coletivo (de construção da memória social) apresentado no trabalho, indo ao 
encontro, também, da alteração proposta pelo próprio legislador ordinário. Vê-
se, nesse sentido, o caminho a ser trilhado, da possibilidade de publicação de 
obras biográficas, mesmo que não autorizadas, constituindo-se um desafio, 
entretanto, o estabelecimento de uma forma em que se apresentará um certo 
limite à natureza das informações contidas na obra, o que só poderá ser 
analisado, em cada caso concreto. 

Dentre os fundamentos de propositura da ação, a Anel destaca que os 
dispositivos legais “em sua amplitude semântica, não se coadunam com a 
sistemática constitucional da liberdade de expressão e do direito à informação 
[...], dando ensejo à proliferação de uma espécie de censura privada que é a 
proibição, por via judicial, das biografias não autorizadas”183, coadunando-se aos 
argumentos aqui trabalhados. 

Argui que “as pessoas cuja trajetória pessoal, profissional, artística, 
esportiva ou política haja tomado dimensão pública gozam de uma esfera de 
privacidade e intimidade naturalmente mais estreita”184. Isso porque “sua 
história de vida passa a confundir-se com a história coletiva, na medida da sua 
inserção em eventos de interesse público”185. 

Nesse ponto, reconhece a proponente a condicionante de 
“personalidade pública”, o que nos parece, novamente, é necessário dizer, mais 
condizente para que haja a compatibilização e a harmonia entre os direitos à 
liberdade de manifestação do pensamento, da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação do biógrafo (além do à informação, este de caráter 
difuso) com os direitos de personalidade do biografado (reconhecendo-se que as 
controvérsias não acabarão, haja vista continuar o questionamento: quem é 
considerada “personalidade pública”?). 

Enfim, diante de todo o apresentado, o fato é que tanto a ADI nº 4815-

                                                                                                                              
=2315705#0%20-%20Peticao%20inicial>. Acesso em 5 jul 14. 
182 Idem. 
183 Ibidem. p. 2-3. 
184 Ibidem. p. 3. 
185 Idem. 
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DF quanto o PL nº 393/2011 seguem seu trâmite, apontando sinais de estarem 
no bom caminho, compatível à sociedade contemporânea, da informação, e ao 
Estado Democrático de Direito. Não se pode deixar de levantar, mesmo que em 
curtas palavras, que o acionamento da jurisdição constitucional, neste caso, nada 
mais retrata do que o fenômeno que se convencionou chamar de 
“judicialização”. 

Significa dizer que, ao se transferir o debate referente às biografias não 
autorizadas da esfera política à jurisdicional, se está ilustrando, da forma mais 
didática, um típico exemplo de judicialização186. Aqui se encontra presente, 
ainda, a constatação de que o legislador não se encontra inerte. Há um projeto 
de lei (proposto cerca de um ano antes da ação judicial) que já está aprovado na 
Câmara dos Deputados, em trâmite no Senado Federal. 

Não se pode deixar de fazer alusão à constatação de que, mesmo que da 
judicialização o ativismo judicial não dependa187, ela pode conduzir a ele. Isso 
porque, se considerarmos este fenômeno como uma atuação jurisdicional que, 
sob o manto da concretização dos direitos fundamentais, invadiria a esfera de 
competência dos demais Poderes188, estando um projeto de lei em tramitação 
avançada na esfera política, poder-se-ia incorrer na crítica de que estaria o 
Judiciário sendo ativista. 

Enfim, seja pela via legislativa, seja pela via jurisdicional, o que se 
vislumbra em um futuro próximo é a dispensabilidade de autorização para a 
publicação de obras biográficas, nos parecendo ser imperativa a restrição desta 
dispensa só às personalidades que despertem um interesse coletivo e necessário 
à construção da memória social, demandando uma tarefa mais apurada em ao 
menos desenhar um caminho a esta definição, buscando-se a harmonia e a 
compatibilização dos direitos fundamentais das partes envolvidas e, com isso, a 
preservação da própria ordem constitucional democrática. 

 

                                                 
186 O principal traço da judicialização consiste em um “protagonismo do Judiciário, que resulta 
de uma confluência de fatores que conduzem a uma transferência de decisões estratégicas sobre 
temas fundamentais (tradicionalmente reservadas à esfera política e deliberativa) a este Poder, 
fazendo com que o direito seja, cada vez mais, um direito judicial, construído, no caso concreto, 
pelos magistrados. LEAL, Mônia Clarissa Hennig. A jurisdição constitucional entre judicialização e 
ativismo judicial. In: A (in)efetividade das políticas públicas sob a perspectiva brasileira e europeia. 
BRAVO, Álvaro Sánchez et al (Org). Curitiba: Multideia, 2014. p. 101. Disponível em: <http:// 
multideiaeditora.com.br/flip/A(In)efetividade-das-PP-Brasil-Europa/HTML/PP-Brasil-Europa 
.html>. Acesso em: 5 jul 14. 
187 Reconhece-se que, embora sejam “duas faces da mesma moeda, não são, necessariamente, a 
mesma moeda. LEAL, 2014, Op Cit. p. 101-102. 
188 Ibidem. p. 104. 
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5 Conclusão 
 

Como visto, a sociedade da informação possui uma característica que lhe 
é própria: potencializou a necessidade humana de informar e ser informado, 
principalmente, como apontado no texto, com a propagação de meios de 
difusão da informação (sites, blogs, redes sociais, e-books, etc). Com isso, cresce 
de importância o respeito aos direitos fundamentais, especialmente os relativos 
às liberdades, seja de manifestação do pensamento, seja da expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, os quais influenciam 
diretamente na construção da memória social brasileira. 

Por outro lado, esses direitos não possuem majestade diferente dos 
direitos de personalidade. Ambos possuem a mesma coroa, devendo-se buscar a 
convivência harmônica e compatível com os ideais do Estado Democrático de 
Direito. Do contrário, tanto a Constituição da República quando os dispositivos 
infraconstitucionais (civis e penais) oferecem instrumentos a serem aplicados em 
cada caso concreto, que alcançam tanto o caráter reparatório quando 
pedagógico da violação. 

Ao se subordinar a publicação de uma obra biográfica à autorização da 
figura biografada, se está criando uma censura privada aos direitos 
informacionais. Diante disso, resta inevitável a compatibilização da norma 
infraconstitucional (Código Civil) à Constituição republicana, diante da eficácia 
direta dos direitos fundamentais. 

Independente do caminho que percorrerá (se legislativo ou 
jurisdicional), a compatibilização vislumbra-se próxima, o que contribuirá à 
eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Não se pode deixar de dizer, 
entretanto, que, em ambos os caminhos, há um percalço: se dispensará a 
autorização para biografar “qualquer um do povo”? Em caso negativo, como 
definir quem é ou não uma “figura pública”, passível de despertar o interesse 
coletivo e formar as linhas da memória social? A resposta, talvez passe pela 
seguinte pergunta: quem se interessaria por escrever (ou ler) a biografia de um 
“qualquer do povo”? 

Nesse aspecto, vislumbra-se na esfera política (diga-se: no Senado 
Federal), a possibilidade de melhor explicitação deste conceito jurídico 
indeterminado, mesmo que por intermédio de um rol exemplificativo, que 
restringisse a subjetividade interpretativa, pois, do contrário, os litígios apenas 
mudarão de uma discussão em torno da autorização para a classificação (ou não) 
do biografado como detentor do status de “figura pública”. 

Por derradeiro, não se pode deixar de fazer alusão de que se está, aqui, 
diante de uma hipótese didática de judicialização (com a transposição do debate 
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acerca deste tema, de tamanha relevância, do legislativo ao Judiciário), havendo, 
simultaneamente, em trâmite louvável, que descaracteriza a inércia legislativa, a 
mesma discussão na esfera política. 
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JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: o protagonismo do Poder 
Judiciário e a sua influência nas relações jurídico-privadas 

 
 

Aneline dos Santos Ziemann189 
Jorge Renato dos Reis190  

 
 

1 Introdução  
 

Pode-se afirmar que a Constituição Federal de 1988 inaugurou o Estado 
Democrático de Direito no Brasil, inaugurando, também, uma série de 
mudanças sociais que aconteceram no país a partir de então. 
 Um País recém saído de uma ditadura militar, recebia com entusiasmo a 
carta constitucional que se denominou de “constituição cidadã”, talvez, em uma 
tentativa de ressaltar os aspectos inovadores que este texto prometia trazer, 
especialmente no que tange aos direitos fundamentais ali expressos e garantidos. 
 Uma constituição principiológica e axiológica, com a previsão de muitos 
direitos (deveres praticamente não mencionados), com o princípio da dignidade 
humana como seu eixo fundamental e a eficácia irradiante de suas normas por 
sobre a totalidade do ordenamento, são, dentre outras, algumas das 
características principais que desenham o formato de constituição que rege o 
sistema jurídico brasileiro contemporâneo. 
 Essa é a constituição à qual o Supremo Tribunal Federal vem buscando 
atribuir aplicabilidade jurídica, demonstrando, assim, que a ideia de uma 
constituição que se destina unicamente a reproduzir uma série de objetivos 

                                                 
189 Mestranda em Direito do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da 
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, com bolsa Capes tipo II e com dupla titulação - 
Direitos Humanos - pela Universidade do Minho, em Portugal.  Integrante do Grupo de 
Estudos “Intersecções Jurídicas entre o Público e o Privado”, coordenado pelo Prof. Pós-
Doutor Jorge Renato dos Reis. Advogada. Email: aneziemann@yahoo.com.br. 
190 Pós-doutor pela Università Degli Studi di Salerno-Itália. Doutor pela Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos. Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do 
Sul. Especialista em Direito Privado pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduado em 
Direito pelas Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul. Pesquisador e professor do Programa 
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futuros não encontra mais espaço no cenário jurídico contemporâneo: a 
Constituição foi elaborada e publicada para ter vigência imediata e eficácia 
plena.  
 
2 A Constituição Federal de 1988: perspectivas históricas e 
contemporâneas 
 

 Para entender a jurisdição constitucional antes de mais nada é preciso 
conhecer e entender a Constituição, seu surgimento, sua finalidade e o trajeto 
por ela percorrido até a contemporaneidade. Com tal finalidade, ver-se-á 
algumas perspectivas históricas do constitucionalismo, no que diz respeito ao 
cenário brasileiro.  
  Sem dúvida alguma, a concepção de Constituição como se experimenta 
atualmente é obra da Idade Moderna. Assim, considera-se a Revolução Francesa 
(1789) o nascedouro do constitucionalismo hodierno.191  

No Brasil, a promulgação da Constituição de 1988 provocou uma 
movimentação no sentido de dar início a uma nova perspectiva tanto no que 
tange ao aspecto jurídico quanto no que tange ao aspecto político, fundando-se, 
esta nova concepção, no princípio da dignidade da pessoa humana e na 
proteção aos direitos fundamentais. Este momento foi pautado, de um lado pela 
expectativa nas potencialidades trazidas por esta Lei Maior e, de outro lado, pela 
desconfiança no sentido de existirem ou não meios para a realização dos 
ditames constitucionais. A desconfiança também teve origem na inexistência de 
uma teoria constitucional que garantisse a efetividade da Constituição ou, ainda, 
em virtude das críticas que o novo texto sofreu192.  
 Foi nesse contexto que a concepção de “filtragem constitucional193” teve 
início, pautada em aspectos como a normatividade das disposições 
constitucionais, a imperiosidade de uma dogmática constitucional focada nos 
princípios, a criação de mecanismos inéditos que concretizassem a Constituição 
e o liame ético entre os aplicadores do Direito e a Carta Maior, entre outros194.195  

                                                 
191 LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Jurisdição Constitucional Aberta: reflexões sobre a legitimidade e 
os limites da jurisdição constitucional na ordem democrática – uma abordagem a partir das 
teorias constitucionais alemã e norte – americana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 07-08. 
192SCHIER, Paulo Ricardo. Novos desafios da filtragem constitucional no momento do 
neoconstitucionalismo. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel 
(Coordenadores). A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 251. 
193 Conforme as palavras utilizadas pelo autor. Idem.  
194 Conforme explica Paulo Ricardo Schier: “Neste quadro, então, desenvolveu-se a ideia de 
filtragem constitucional, que tomava como eixo a defesa da força normativa da Constituição, a 
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 A “filtragem constitucional” visualiza a Constituição “[...] enquanto um 
sistema aberto de regras e princípios [...]” que permite que o Direito 
Constitucional estabeleça um diálogo com a realidade, tanto no aspecto social, 
quanto político e econômico.196  Esta teoria considera, até mesmo, o âmbito da 
pré-compreensão do intérprete, posto que este, enquanto componente da 
conjuntura material do Direito, não deixa de fazer parte da própria estrutura da 
norma. A diferenciação entre regras, princípios e normas, determinava a 
compreensão da Constituição como “reserva de justiça” abrindo caminho para a 
possível verificação de inconstitucionalidade das leis consideradas injustas197.  
 A “filtragem constitucional” pressupõe que a totalidade da legislação 
infraconstitucional, mesmo que editada em uma conjuntura diversa da atual, ou 
seja, mais individualista ou totalitária, deva ser revista pelos operadores do 
direito, no sentido de que estes devam adotar uma visão focada na Constituição, 
especialmente com relação aos direitos fundamentais198.  
 Ainda no que tange à “abertura” da Constituição, mencione-se que, 
inserindo-se valores nas Constituições, estas passam a ser interpretadas a partir 
deles e mediante a realidade fática, constituindo-se em verdadeiros guias para a 
vida comum. A concepção de abertura constitucional parte da noção de que a 
sociedade contemporânea caracteriza-se, basicamente, pelo pluralismo e pelas 
distinções sociais199.  Este seria conforme explica Mônia Clarissa Hennig Leal200 
o motivo em virtude do qual “[...] num contexto de conflitividade política e 
social [...] entendem os autores desta assim denominada Nova Hermenêutica que 
não seria razoável tomar o ordenamento constitucional como um sistema 
normativo completo e fechado, caracterizado pela ordem e pela unidade”. 
 Dito de outra maneira, a Constituição por ser aberta aos princípios, 
passa a ser, também, aberta à realidade à qual se destina tutelar. Durante muito 
tempo, o positivismo submeteu o Direito a uma prática baseada no sistema 

                                                                                                                              
necessidade de uma dogmática constitucional principialista, a retomada da legitimidade e 
vinculatividade dos princípios, o desenvolvimento de novos mecanismos de concretização 
constitucional, o compromisso ético dos operadores do Direito com a Lei Fundamental e a 
dimensão ética e antropológica da própria Constituição, a constitucionalização do direito 
infraconstitucional, bem como o caráter emancipatório e transformador do Direito como um 
todo.” Idem.  
195 Idem. 
196 Grifo no original, Ibidem. p. 252. 
197 Idem. 
198 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004. p. 156. 
199 LEAL, Op Cit. p. 56-57. 
200 Ibidem. p. 57. 
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interpretativo lógico-subsuntivo, pautado pela estanque separação entre direito e 
moral, do privilégio constante das escolhas do legislador frente às alternativas 
constitucionais e a atividade criativa do juiz, entre outras características que o 
delineavam201.  
   Ocorre que, diante das demandas sociais contemporâneas, o positivismo 
jurídico mostra-se impotente, tanto em razão da sua pretensa cientificidade, no 
sentido de tentar aplicar o direito conforme as ciências exatas e, por outro lado 
pela desmascarada pretensão de consubstanciar em uma disciplina avalorativa202.  
 Atualmente, dialoga-se sobre o “pós-positivismo”203, e a necessária 
influência da moral quando da solução dos casos considerados difíceis e 
aplicação da ponderação204. 
 O papel ocupado pelos princípios no positivismo jurídico não era outro 
senão o de alternativa última dentro do sistema jurídico, já que, conforme Schier 
“[...] apenas na ausência da lei, na ausência de costume, na ausência de analogia, 
na ausência de interpretação analógica, na impossibilidade de aplicação de 
critérios de equidade, é que os princípios gerais do Direito poderiam ser 
aplicados”205. 
 Essa realidade parece ter ficado no passado. Destaque-se que, muito 
embora, os princípios tenham ganhado papel fundamental no 
constitucionalismo atual é necessário que se tenha certo cuidado no sentido de 
que estes não venham a esvaziar o sentido das demais normas jurídicas.  
 Daniel Sarmento ressalva que: 
 

Embora o tema ora versado ainda seja nebuloso e controvertido, as soluções hoje se 
encaminham para o reconhecimento de que, se por um lado as constituições albergam 
valores que são relevantes na interpretação constitucional, abrindo-se para conteúdos 
morais, por outro lado, é necessário que a aplicação da Lei Maior se lastreie em 
metodologia preocupada com o estreitamento das margens de subjetivismo e 
insegurança das decisões.206  

  
É necessário que se tenha prudência no sentido de não agigantar a 

principiologia constitucional ao extremo de considerar possível ponderar a toda 
e qualquer norma. Este tipo de prática atua no sentido não de interpretar 
corretamente a principiologia constitucional, mas sim, ao contrário, no sentido 

                                                 
201 SCHIER, Op Cit. p. 254. 
202 SARMENTO, Op Cit. 2004, p. 145. 
203  Conforme terminologia utilizada pelo próprio autor. SCHIER, Op Cit. p. 254. 
204 Idem. 
205 Ibidem. p. 257. 
206 SARMENTO, Op Cit. 2004. p. 153-154. 
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de contradizê-la. Sobre a ponderação, ressalte-se também que, muito embora 
trate-se de um procedimento subjetivo, tal procedimento não deve se revelar 
arbitrário, sendo que necessariamente deve perpassar por um processo racional, 
que contenha a subjetividade irrestrita207.  
 Como se vê, de início já se demonstra uma mudança de perspectiva com 
relação ao positivismo jurídico, que, embora tenha a sua relevância, não pode se 
converter em um limite aos ideais maiores do Direito. Ou seja, apesar de, 
necessariamente, existirem mecanismos limitadores da ampla e irrestrita 
subjetividade do intérprete e aplicador do Direito, este limite não pode se 
configurar em um empecilho para que os ditames constitucionais, baluartes dos 
mais importantes valores e anseios sociais, sejam impedidos de se tornarem 
realidade. 
 
3 O papel da jurisdição constitucional na preservação dos ditames 
constitucionais 
 
 Se, é certo que há em vigor um sistema pautado em princípios, sendo 
que estes se mostram “abertos” a influências externas e à interpretação por 
parte dos operadores do Direito, é certo também que alguém deve ser 
responsável pela atribuição de sentido a tais princípios. 
 No sentido de verificar a forma pela qual se dá a aplicação dos 
princípios constitucionais aos casos concretos, é que se busca neste tópico 
abordar o papel desempenhado pela jurisdição constitucional e os mecanismos 
por ela utilizados, como a ponderação. 
 No caso brasileiro, o próprio texto constitucional atribui o papel de 
fiscalizador da aplicação da Constituição ao Poder Judiciário, a partir do 
momento que prescreve em seu artigo 102 que “compete ao Supremo Tribunal 
Federal, precipuamente, a guarda da Constituição [...]”208.  
 De acordo com as lições de Robert Alexy “a jurisdição constitucional é 
uma expressão da prioridade ou superioridade dos direitos fundamentais sobre e 
contra a legislação parlamentar”209. A alegação de que um determinado estatuto 
é inconstitucional, significa dizer que ele fere ao menos a uma norma 

                                                 
207 SCHIER, Op Cit. p. 260. 
208 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/consti 
tuicao.htm>. Acesso em: 17 jan 14. 
209 ALEXY, Robert. Ponderação, Jurisdição Constitucional e Representação Popular. 
In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coords). A constitucionalização do 
direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 300. 
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constitucional210. 
 

O juízo da corte constitucional é, na maioria dos casos, explícito. [...] O juízo do 
parlamento – pelo menos durante o processo de legislação, quer dizer, antes de a 
atuação da corte constitucional começar – é normalmente apenas implícito. [...] Essas 
duas modalidades de contradição demonstram que a jurisdição (revisão constitucional) 
é essencialmente proposicional e, portanto, argumentativa ou discursiva.211  

  
 Mas a corte constitucional não apenas menciona aspectos relativos à 
constitucionalidade, mas tem o poder de agir, ou seja, pode retirar a validade de 
atos parlamentares, superando um agir apenas discursivo. A ponderação é o 
principal instrumento da jurisdição constitucional, no sentido de que se argui 
sobre a forma como o poder jurídico pode vir a invalidar os atos dos 
parlamentares, ou seja, chega-se à problemática relativa à prática da democracia 
e à atuação da corte212.  
 Rapidamente, mencione-se que a ponderação é uma técnica utilizada 
para decidir casos difíceis, ou seja, casos para os quais a subsunção não se revela 
adequada. O que acontece nestes casos é que premissas de validade e hierarquia 
equivalentes demandam soluções diversas ou mesmo contraditórias O que 
impede que a subsunção se aplique a tais casos, é que “a subsunção não tem 
instrumentos para produzir uma conclusão que seja capaz de considerar todos 
os elementos normativos pertinentes, sua lógica tentará isolar uma única norma 
para o caso”213.  
 De acordo com Alexy, somente haveria uma forma de harmonizar a 
jurisdição constitucional e a democracia, qual seja, visualizar a jurisdição 
constitucional também como uma forma de representação popular. Porém, 
neste caso surgem duas questões problemáticas, a primeira diz com a 
necessidade de eleições e a segunda refere-se que, mesmo se superada a questão 
das eleições, qual seria a justificativa para que a jurisdição constitucional 
prevalecesse sobre uma forma de representação devidamente eleita? Alexy 
responde a tais questionamentos. A solução apontada pelo jurista é o que ele 
chama de “representação argumentativa” A inserção da argumentação quando 
da tomada de decisões origina o que se denomina de democracia deliberativa214.  

                                                 
210 Idem. 
211 Ibidem. p. 301. 
212 Idem. 
213 BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns parâmetros normativos para a ponderação 
constitucional. In: BARROSO, Luís Roberto (Org). A nova interpretação constitucional: ponderação, 
direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 55. 
214 ALEXY, Op Cit. p. 301-302. 
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 Diferente da representação parlamentar, que, ao mesmo tempo que é 
decisional, é argumentativa, a corte constitucional representa o povo de uma 
forma inteiramente argumentativa. Apesar das possíveis críticas frente à 
representação puramente argumentativa, pode-se demonstrar que a 
argumentação ou o discurso não admitem tudo e que, este tipo de 
representação, pode estar mais próximo das reais percepções populares215.  
 

O constitucionalismo discursivo, como um todo, é uma empreitada de 
institucionalização da racionalidade e da correção. Se existirem argumentos plausíveis e 
corretos, bem como pessoas racionais, a racionalidade e a correção estarão mais bem 
institucionalizadas com a jurisdição constitucional do que sem ela.216  

   
Voltando a mencionar os aspectos relativos à ponderação, conforme se 

percebe, as normas Constitucionais diferenciam da normativa 
infraconstitucional em diversos aspectos. 
 Quando se está trabalhando com normas constitucionais, não se afigura 
admissível eleger uma norma em prejuízo das demais. A unidade constitucional 
não permite esta prática, pois dispõe que todas as normas constitucionais217 
possuem igual hierarquia218. 
 No caso de haver uma colisão entre princípios constitucionais, 
necessariamente, um dos princípios será realizado às expensas de outro, de 
forma que quanto maior for a realização de um dos princípios colidentes, tanto 
menor deverá ser a relevância na realização de outro219. De uma forma objetiva, 
o sopesamento deve considerar necessariamente: 
 

Assim, pode-se asseverar que o sopesamento pressupõe, sempre, três passos: a) 
avaliação dos danos da não - realização do princípio; b) determinação da importância 
do princípio contrário; c) verificação de se a importância do princípio contrário 

                                                 
215 Ibidem. p. 302-303. 
216 Ibidem. p. 304. 
217 A fim de atribuir maior completude às explicações aqui trazidas, traga-se, de forma bastante 
concisa, a diferenciação entre regras e princípios: “Princípios e regras desempenham cada qual 
um papel diferenciado, porém da maior importância para manter esse equilíbrio. [...] Isso 
porque, na medida em que veiculam efeitos jurídicos determinados, pretendidos pelo legislador 
de forma específica, as regras contribuem para a maior previsibilidade do sistema jurídico. [...] 
Nesse contexto, portanto, os princípios são espécies normativas que se ligam de modo mais 
direto à ideia de justiça ou, ao menos, são instrumentos mais capazes de produzir justiça no caso 
concreto”. BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns parâmetros normativos para a ponderação 
constitucional. In: BARROSO, Luís Roberto (Org). A nova interpretação constitucional: ponderação, 
direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 79. 
218 Ibidem. p. 55. 
219 LEAL, Op Cit. p. 77. 
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justifica a lesão do outro direito em pauta.220  

 
 Daniel Sarmento explica que, no sentido de minimizar as incertezas e 
decisionismos da ponderação, é importante que se atribua o devido valor à 
argumentação jurídica bem como é importante que se alargue o controle social 
dos fundamentos das decisões sobre os casos difíceis221.  
 No sentido de fomentar as reflexões sobre a jurisdição constitucional, 
mencione-se que Ingeborg Maus faz uma reflexão a respeito de um possível 
‘agigantamento’ do papel jurisprudencial, em texto titulado “O judiciário como 
superego da sociedade – sobre o papel da atividade jurisprudencial na ‘sociedade 
órfã’”. Maus refere que o Tribunal sobrepuja as demais instâncias políticas à 
Constituição e aos princípios interpretados por ele mesmo, ao mesmo tempo 
em que ele próprio se exime desta mesma vinculação222.  
 

A apropriação da persecução de interesses sociais, dos processos de formação da 
vontade política e dos discursos morais por parte da mais alta Corte é alcançada por 
meio de uma transformação fundamental do conceito de Constituição: a Constituição 
passa a não ser mais compreendida – tal qual nos tempos da fundamentação racional – 
jusnaturalista da democracia -  como documento da institucionalização de processos e 
de garantias fundamentais das esferas de liberdades capazes de garantir todos esses 
processos políticos e sociais, mas como um texto fundamental do qual, a exemplo da 
Bíblia e do Corão, os sábios deduziriam diretamente todos os valores e 
comportamentos corretos. O Tribunal Federal Constitucional realiza em muito de seus 
votos de maioria “teologia constitucional”.223  

 
 Buscou-se, enfim, estabelecer um panorama afinado com as perspectivas 
contemporâneas em torno da jurisdição constitucional. Neste sentido, abordou-
se a questão do alargamento do papel do judiciário, dos possíveis pontos 
favoráveis a esta situação, mas sem deixar de mencionar as possíveis objeções e 
limites a este entendimento. Ver-se-á, a seguir, os aspectos conformadores da 
atuação da jurisdição constitucional em questões tuteladas pela normativa 
infraconstitucional privada. 
         
 4 A aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas: a atuação 
da jurisdição constitucional na constitucionalização do direito privado 

                                                 
220 Ibidem. p. 78. 
221 SARMENTO, Op Cit. 2004. p. 87. 
222 MAUS, Ingeborg. O Judiciário como superego da sociedade – sobre o papel da atividade 
jurisprudencial na “sociedade órfã”. Tradução de Martonio Mont’Alverne Barreto Lima e Paulo 
Menezes Albuquerque. In: Novos Estudos. n. 58. São Paulo: CEBRAP, novembro de 2000. p. 137. 
223 Ibidem. p. 138-139. 
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 Conforme já referido, os preceitos constitucionais não encontram limites 
de incidência no sistema normativo brasileiro. Com isso não se quer dizer que as 
normas constitucionais tenham esvaziado a vigência da normativa 
infraconstitucional, mas apenas, conforme já detalhado anteriormente, reforçar a 
noção de que a totalidade do sistema jurídico encontra-se sob a influência 
constante da Constituição. 
 Essa ciência sobre a amplitude da normatividade constitucional já não é 
algo recente. O “constitucionalismo contemporâneo”224 converteu em matéria 
constitucional uma série de matérias antes vinculadas ao direito civil, o que 
atenuou as linhas que separavam o direito público e o direito privado225.  
 Subordinados que estão à Constituição, em razão do princípio da 
constitucionalidade, os atos praticados em desacordo com os preceitos 
constitucionais podem vir a ser considerados inexistentes, nulos, anuláveis ou 
ineficazes. Por tal razão, a possibilidade de uma legislação civilista desvinculada 
dos preceitos constitucionais se extingue, extinguindo a possibilidade de 
autonomia do direito civil frente ao direito constitucional226.  
 Dito de outra forma, se em algum momento houve qualquer tipo de 
dúvida sobre a incidência das normas constitucionais nas relações privadas, esta 
dúvida não mais persiste a partir da compreensão de que o direito em si, em 
virtude da sua unicidade, vincula-se e se subordina completamente aos ditames 
constitucionais.  
 

Pela primeira vez na nossa história, os mais relevantes conflitos políticos e sociais estão 
sendo equacionados a partir da Constituição – do impeachment de um Presidente da 
República até reformas na Previdência Social; do aborto de feto anencéfalo até o 
controle de atos de CPI´s. Antes, diante de um tema politicamente explosivo, 
importava saber o que pensavam as Forças Armadas. Agora, muito mais relevante é 
perscrutar como o STF interpretará as normas constitucionais incidentes sobre o 
caso.227   

                                                 
224 Conforme as próprias palavras da autora. PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Apontamentos 
sobre a aplicação das normas de direito fundamental nas relações jurídicas entre particulares. In: 
BARROSO, Luís Roberto (organizador). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos 
fundamentais e relações privadas. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 120.  
225 Ibidem. p. 119-120. 
226 REIS, Jorge Renato dos. A constitucionalização do direito privado e o novo Código Civil. In: 
LEAL. Rogério Gesta (Org). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos.  t. 3. Santa 
Cruz do Sul: Edunisc, 2003. p. 779. 
227 SARMENTO, Daniel. Ubiqüidade Constitucional. Os dois lados da moeda. In: SOUZA 
NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coords). A constitucionalização do direito: 
fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 115. 
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O que se percebe com certa nitidez, é que a questão sobre a incidência 

dos direitos fundamentais nas relações privadas já se encontra superada, sendo 
positiva a resposta para tal indagação. A questão que resta pendente é aquela 
que diz com a forma pela qual deve se dar tal incidência228.  

A forma como se deve dar a incidência dos direitos fundamentais nas 
relações privadas tem diferentes entendimentos. Uma das principais, certamente 
é a teoria dos deveres de proteção, a qual atribui sempre ao Estado a 
responsabilização por possíveis abusos aos direitos fundamentais.  Já a teoria da 
eficácia mediata “afirma que a dimensão objetiva e valorativa dos direitos não 
acarreta sua incidência direta nas relações privadas, mas apenas implica a 
necessidade de que sejam levados em conta pelo Estado na criação legislativa ou 
na interpretação do direito privado”229. 

 Finalmente, a teoria da eficácia direta “[...] postula a incidência erga omnes 
dos direitos fundamentais, que assumem a condição de direitos subjetivos em 
face de pessoas privadas que assumam posição de poder”230. De acordo com 
Jane Reis Gonçalves Pereira231, o comprometimento com o caráter normativo 
da constituição teria como consequência lógica a incidência direta dos direitos 
fundamentais nas relações privadas. 
  No sentido de exemplificar a maneira como as disposições 
constitucionais vêm sendo aplicadas nas relações privadas no âmbito jurídico 
brasileiro traz-se, uma decisão do STF. 
 

EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO 
BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA 
DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. 
EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES 
PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito 
das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre 
pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos 
fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os 
poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face 
dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES 

                                                 
228 REIS, Jorge Renato dos. A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais nas relações 
interprivadas: breves considerações. In: LEAL, Rogério Gesta Leal; REIS, Jorge Renato dos 
(Org.). Direitos Sociais & Políticas Públicas: desafios contemporâneos. t. 5. 1. ed. Santa Cruz do 
Sul: EDUNISC, 2005. p. 1510-1511. 
229 PEREIRA, Op Cit. p. 161. 
230 Ibidem. p. 160-161. 
231 Ibidem. p. 185. 
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À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional 
brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos 
princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento 
direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de 
proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada 
garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios 
constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. 
[...]232 

  
 Buscou-se, assim, demonstrar que a força da Constituição não encontra 
obstáculos nem mesmo no que tange às relações jurídico-privadas, ou seja, tais 
relações não constituem óbice à atuação das cortes constitucionais. 
 
5 Conclusão 
 
 Procurou-se, ao longo do texto, refletir sobre o papel da jurisdição 
constitucional, no sentido de fomentar a ponderação sobre a aplicabilidade 
prática dos princípios expressos na Constituição e sobre os limites de tal 
incidência.  
 Verificou-se que a Constituição é, sem dúvidas, a protagonista no 
cenário legislativo nacional.  Embora possa parecer, à primeira vista, que esta 
conclusão seja óbvia, a verdade é que  quando se verifica que a Lei Maior nem 
sempre foi vista como uma norma cogente, esta percepção deixa de ser tão 
óbvia assim. Ou seja, se esta noção tivesse sido sempre vislumbrada, aceita e 
posta em prática não haveria porque se estudar sobre a aplicabilidade ou não das 
normas constitucionais, sobre a sua incidência direta ou indireta, sobre os 
limites da atuação da jurisdição constitucional, e tantas outras questões oriundas 
justamente do papel ocupado pela Constituição Federal. 
 O Poder Judiciário, na condição de guardião do texto constitucional, a 
partir do controle difuso de constitucionalidade, ocupa lugar de inquestionável 
destaque no sistema jurídico, político e social brasileiro. Capaz de garantir a 
abertura da interpretação das normas constitucionais à mutável realidade fática e 
de permitir a racionalidade da ponderação através da argumentação e do 
controle da fundamentação de suas decisões, a jurisdição constitucional passou a 
ser, de certa forma, um elo entre a realidade da vida dos brasileiros e a 
formalidade da aplicação do Direito: a participação popular no debate sobre 

                                                 
232 STF. Supremo Tribunal Federal. (BRASIL , Supremo Tribunal Federal.RE 201819/RJ – Rio 
de janeiro.  Recurso Extraordinário. Relator (a): Min. Ellen Grace. Relator (a) p/ Acórdão: Min. 
Gilmar Mendes. Julgamento: 11/10/2005. Órgão Julgador: Segunda Turma. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/>. Acesso em: 25 jan 14. 
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temas caros à sociedade, (como, por exemplo, a questão da antecipação 
terapêutica do parto de fetos anencéfalos) é a prova disso.  

Há o entendimento que a jurisdição constitucional é um baluarte do 
verdadeiro exercício da democracia e da participação cidadã. Por outro lado, há 
os que apontam que o papel desempenhado pelo judiciário extrapolou os limites 
aos quais deveria estar adstrito e que o judiciário tornou-se o “superego da 
sociedade”, gigante e paternalista, uma verdadeira afronta à tripartição dos 
Poderes. 
 Certamente que a eficácia irradiante das normas constitucionais 
pressupõe a sua incidência na totalidade das áreas do Direito, de maneira que, 
não há razão que justifique a exclusão do direito privado da sua esfera de 
aplicabilidade. Novamente, cria-se o debate em torno da forma pela qual deve se 
dar este encontro, e embora existam defensores das diversas teorias referidas, 
entende-se que, face às peculiaridades jurídicas, políticas e sociais brasileiras, a 
incidência direta dos direitos fundamentais nas relações privadas parece ser a 
teoria mais coerente a ser endossada. 
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UM “FLASH” À ANATOMIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

SOCIAIS NA CONSTITUIÇÃO DE ANGOLA 

  
          

Elisa Rangel Nunes233 

 
                              

1 Introdução 
 

O presente trabalho que escrevemos destinava-se a ser apresentado num 
seminário sob o tema central “Direito e Justiça” que iria realizar-se na 
Universidade “Jean Piaget de Angola” e que não chegou a acontecer. Porém, 
como já estava em estado adiantado de construção, entendemos continuar a 
escrevê-lo, para fins de publicação, e com ele respondermos ao convite que nos 
foi formulado para que contribuíssemos com um capítulo, no livro que tem por 
tema central: “A Jurisdição Constitucional e os Direitos Fundamentais nas 
relações privadas: questões contemporâneas”. 

O tema que desenvolveremos nas linhas que se seguirão aborda uma 
temática cada vez mais recorrente nos estudos de grandes teóricos da 
modernidade. Por incrível que pareça, quanto mais o homem evolui e julga ter 
atingido uma dimensão inigualável, mais necessidade tem de repisar matérias 
que deviam ter sido objeto de uma conquista tida como um dado adquirido, e 
que haveriam de fazer parte do seu DNA comportamental, sendo, por isso, a ele 
inerentes.  

Todavia, e muito pelo contrário, o que se denota é o seu distanciamento 
cada vez mais notório e acentuado, que tem trazido à tona, a necessidade de 
aprofundar valores que felizmente não se desgastam por tanto serem debatidos, 
mas, que ainda assim não têm vindo a ser interiorizados como se esperava. 

Nem mesmo arrogando-se, o homem a evidenciar-se como um ser 
pensante e, enquanto tal, capaz de dominar as outras espécies, e quiçá os 
segredos do universo, o tem compelido a modificar o modo de agir, o que, sem 
dúvida, leva a acreditarmos que a capacidade de evolução do ser humano ao 
invés de o humanizar, tem-no transformado num ser despido dos mais básicos 
valores e sentimentos.  

Estas razões que justificam que aqueles que se ocupam da contemplação 
do seu comportamento e dos efeitos deste, fazem-no como uma preocupação 

                                                 
233 Doutora em Direito pela Universidade de Lisboa. Professora Associada da Faculdade de 
Direito da Universidade Agostinho Neto, Luanda, Angola. 
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crescente, aprofundando-os, como forma de incentivar o que a humanidade 
pode ainda fazer para mudar o rumo agreste que está a conduzi-la a um abismo 
sem retorno. 

Como é consabido, os direitos econômicos e sociais, ou simplesmente 
direitos sociais são direitos fundamentais que não devem ficar na sombra, 
mantendo com os demais uma estreita ligação e, ainda mais pela importância 
que lhes é conferida pela Constituição angolana, à semelhança de muitas outras 
Constituições hodiernas.  

Já vem sendo habitual, ao tratarmos de temas que se prendem com o 
estatuto constitucional do cidadão, efetuar reflexões que acabam por nos 
conduzir a uma abordagem diferente, mais ligeira, se podemos assim dizer, com 
vista a uma pretensa descodificação do hermetismo com que tal domínio se 
apresenta e reveste. Por isso, e julgando que se impunha, neste espaço 
introdutório, dar uma explicação sobre o título que atribuímos ao tema sobre o 
qual nos debruçaremos nas páginas seguintes, e, desde logo, sobre o significado 
que tem para nós a reflexão sobre tais direitos constitucionais numa perspectiva 
anatômica, embora em “flash”, para se poder avaliar a sua razão de ser, partindo 
da sua estrutura que pretendemos aqui decompor, à semelhança do que a ciência 
da anatomia opera com os organismos vivos. 

Se virmos bem, tal decomposição anatômica impõe-se porque não basta 
que se plasme na Constituição tal tipo de direitos com toda a complexidade que 
os caracteriza, com vista a que se cumpram os propósitos ainda que meramente 
teóricos ou formais de uma opção moderna, que é o Estado Democrático e de 
Direito, numa das suas mais apologéticas dimensões, o Estado de bem-estar 
social ou providencial, que, como já afirmamos noutro lugar, constitui ainda um 
imaginário234 ou um simulacro235 para aqueles países onde apenas as 
Constituições apelam para esse modelo de Estado, mas que são movidos por 
uma prática ainda muito distante dos seus desígnios. 

Não temos a pretensão de tratar do mesmo modo ou com a mesma 
intensidade todos os direitos objeto destas linhas, e por isso delimitaremos, 
desde logo, quais os que aparecerão mais detalhadamente referidos, incidindo a 
nossa escolha no direito do consumidor, perante os maus tratos de que este é 
objeto e diante de sua doentia passividade, para os direitos que dizem respeito à 
juventude (onde incluo a infância), por ser uma faixa voltada à alienação, 
embora seja envolta em pretensas preocupações quanto ao futuro que lhes virá a 

                                                 
234Cfr. Elisa Rangel Nunes, O Imaginário dos Direitos Sociais e do Estado de Bem-Estar Social, palestra 
proferida no 3.º Encontro dos Países de Língua Portuguesa. Maputo, Maio de 2013. 
235Cfr. Ingo Wolfgang Sarlet, Notas sobre a assim Designada Proibição do Retrocesso Social no 
Constitucionalismo Latino-Americano. In: Revista TST. v. 75. n. 3. Brasília, Jul/Set, 2009. p. 129. 
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estar nas mãos, e à terceira idade, para quem é proibido viver num país que se 
assume cada vez mais como um país que “não é para velhos”. 

Contudo, o tratamento de tais direitos não dispensa que, em simultâneo, 
sejam chamados à colação direitos culturais e ambientais já que, em nosso 
entender, a sua alusão ajuda à compreensão dos direitos que elegemos neste 
trabalho. Trata-se, pois, de direitos constitucionais que se apresentam, pelo 
menos em Angola, de teor francamente incipiente, pela fraca atenção que se tem 
vindo a dar aos aspectos de ordem econômica, social, moral e ética. 

Talvez se ache estranho que nos refiramos à ordem econômica, num 
país que, segundo se diz, tem crescido a olhos vistos. Porém, é preciso que se 
entenda que tal crescimento, ainda que ocorra do ponto de vista dos réditos que 
afluem aos cofres públicos, tem causas sobejamente conhecidas, com origem na 
exploração e venda do “ouro negro”, mas que não tem sido extensivo ao 
principal motor das sociedades em geral, o capital humano, pela ausência da 
aplicação de políticas públicas que permitam o seu enquadramento franco e 
aberto, como parte que é do todo, que permite identificar o conceito de Nação. 

Os poderes públicos arrastados por objetivos meramente geradores de 
riqueza, que  tem vindo a ser utilizada, no custeio de iniciativas que se têm 
prendido com a ideia de reconstrução física do país, evidenciando-se, 
essencialmente, na construção de obras que ficarão para a posteridade, mas que 
fazem menos falta à estrutura do país do que a reconstrução do capital humano, 
uma vez que este foi quem mais desfalcado ficou à data da independência do 
país e para o qual, infeliz e curiosamente, não se voltaram as atenções como 
seria devido, havendo de conduzir-se tais réditos à promoção de investimentos 
sérios na sua educação cívica, moral e ética, mas também na sua formação 
acadêmica e profissional e na sua saúde física236.  

                                                 
236 Quando de saúde física falamos, não nos referimos, apenas, à assistência médica e 
medicamentosa dos cidadãos, que envolve a criação de hospitais e um corpo competente de 
profissionais da saúde, mas também aos problemas ambientais que conduzem a um déficit de 
saúde pública, onde incluímos o problema dos transportes públicos, que evitariam a excessiva 
massa de meios de circulação privados, que entopem as cidades e libertam gases prejudiciais à 
saúde de todos os seres vivos, o problema das águas que ficam acumuladas e paradas, depois das 
chuvas, sem qualquer perspectiva de remoção, provocando domínios propícios ao 
desenvolvimento de larvas, bactérias e de outros seres microscópicos que causam malefícios à 
saúde dos seres vivos, o problema do saneamento básico, em que se destaca a coleta de lixos 
sólidos, mas também a substituição da rede de esgotos e a sua limpeza sistemática e, frequente, o 
problema da alimentação do homem e dos demais seres vivos que circulam nas cidades e nas 
zonas rurais, que merecem ser tratados com muita seriedade, para prevenir doenças que se 
acham erradicadas em muitas partes do globo, enfim é todo um nunca mais acabar com 
problemas que mereciam ter sido “atacados” desde que se previu ou pretendeu trazer à luz do 
dia um “homem novo” em Angola, passado que foi o período da colonização portuguesa.      
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São estes aspectos sem os quais, em nosso entender, um povo não pode 
aferir-se como “independente” e com pretensões ao desenvolvimento, de modo 
a passar ao lado duma excessiva dependência do que se realiza no exterior e do 
que os estrangeiros que assomem aos umbrais das suas fronteiras e por elas 
“adentram” aconselham e fazem com um carácter de permanência, por vezes, 
mais ditada ao sabor de um “abutrismo debicante” do que de um auxílio 
tomado no verdadeiro sentido da palavra. 

Não deve tomar-se, porém, estas palavras como um puro e expresso 
sentimento de chauvinismo, porque somos apologistas de que todos os povos 
devem solidarizar-se com a desgraça dos outros, mas entendemos, também, que 
solidariedade não significa que agentes de multinacionais ou de modo individual 
se desloquem para como lapas, se agarrarem ou grudarem aos recursos que a 
outros pertencem, como se seus se fossem, em nome de um atraso cultural ou 
civilizacional.  

É que a apologia que traçamos a esse conceito de solidariedade vai tão 
longe, que acolhemos por bem o auxílio que uns possam conferir aos outros, 
em situação ou estado de necessidade ou de desgraça, e admitimos que seja de 
algum modo interessado, pela contrapartida que disso possam esperar ou seja 
merecido esperar, na justa medida. Porém, o que já não aceitamos é que tal 
auxílio seja menos interessado do que interesseiro, ao ponto de tornarem as suas 
ventosas “inalapáveis”, pelas razões já acima mencionadas e outras até que 
julguem serem justificantes de tais comportamentos. 

Nas linhas que se seguem será dada atenção: aos direitos sociais em tese 
geral, enquanto direitos fundamentais (1); ao direito do consumidor e 
consequências do seu não exercício (2); ao papel do Estado e da sociedade no 
que concerne aos direitos e deveres que assistem à infância e à juventude (3); ao 
direito à terceira idade e o fenômeno do idadismo (4). 
 
2 Os direitos económicos, sociais e culturais como direitos fundamentais: 
em tese geral 

 
A invocação dos direitos sociais induz a que se recorde os eventos e os 

textos fundamentais que deles advieram e que estiveram na sua origem. Tem-se 
entendido que a Revolução Mexicana de 1917 desencadeada por Emiliano 
Zapataque levou ao surgimento da Constituição Mexicana do mesmo ano, os 
quais estão entre esses eventos. 

Não se tem deixado de atribuir, porém, fundamentação à Declaração 
dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado de 1918 que resultou da 
revolução russa de 1917 e instituiu a alternativa ao Estado de Direito liberal. 
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Como se sabe, dela resultou o afastamento da concepção burguesa dos direitos 
fundamentais como direitos contra o Estado – os direitos de liberdade – tendo 
surgido os direitos que passariam a ser exercidos através do Estado do 
proletariado – os direitos sociais.  

De relevância nesta matéria foi igualmente a Constituição de Weimar de 
1919, que evidenciou e proclamou o Estado de Direito social, baseado em ideais 
de solidariedade, igualdade e justiça social, corporizados nos direitos sociais, 
colocando-os ao lado dos direitos de liberdade, uma vez que este tipo de Estado 
foi o garantidor, também, de valores como a liberdade e a autonomia individual. 

É importante lembrar, apenas a título de complemento, que 
anteriormente a estes acontecimentos, haviam ocorrido fatos, que podem 
considerar-se reminiscências do surgimento de direitos sociais e também do 
Estado social, na Inglaterra (1601 – Lei de Amparo dos Pobres – 
obrigatoriedade de contribuição para fins sociais) e na Alemanha (criação de 
seguros sociais que ficou a dever-se a Oto Von Bismarck). 

 
2.1 Âmbito dos direitos fundamentais: unicidade ou duplicidade de direi-
tos? 

 
Tem-se desenvolvido, em sede de Direito constitucional, uma 

controvérsia à volta de saber se há apenas um tipo de direitos fundamentais ou 
um regime único e indistinto – os direitos de liberdade, ou se também devem 
ser considerados como tal, os direitos sociais. 

Numa perspectiva de Direito internacional, os Pactos internacionais da 
ONU parecem explicar a distinção entre dois tipos de direitos fundamentais, 
segundo um critério assente no objeto do direito e tomando por referência o 
bem protegido. Assim, desta organização resultaram o Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos (direitos de liberdade) e o Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (direitos sociais).  

No plano do Direito Constitucional, relevam as consequências 
controvertidas da consagração e a vinculatividade constitucional dos direitos 
sociais, pelo que, do ponto de vista da estrutura, da natureza e da competência, 
tomando em consideração as posições jurídicas constitucionalmente protegidas 
de que gozam os particulares no seu relacionamento com o Estado, não há 
motivos que possam distinguir os direitos sociais dos direitos de liberdade237. 

Os direitos sociais que incorporam o Estado social de Direito, embora 
diversos, apresentam características comuns que se circunscrevem à imposição, 

                                                 
237Cfr. Jorge Reis Novais, Direitos Sociais. Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos 
Fundamentais. WoltersKluwer e Coimbra Editora, 2010. p. 38-39. 
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ao Estado, de deveres de garantia aos particulares, de bens econômicos, sociais 
ou culturais fundamentais a que só se acede mediante contraprestação financeira 
não negligenciável. Tais deveres, de garantia do Estado, relativamente aos 
direitos sociais resumem-se aos deveres de respeito, de proteção dos bens 
escassos e de realização de prestações fáticas por parte deste, destinadas a 
promover o acesso a esses bens econômicos, sociais e culturais a quem não 
dispõe de recursos próprios para os alcançar. 
 
2.2 Medida da universalidade dos Direitos Sociais: de todos e para todos? 

 
Em face do seu caráter jusfundamental, tem-se entendido que os direitos 

sociais são direitos de todos. Contudo, será que são direitos de todos ou só dos 
carentes, dos mais desfavorecidos ou menos favorecidos ou marginalizados 
(como se queira)? 

Serão, por outro lado, direitos de todos, formalmente considerados, ou 
serão direitos de alguns, na medida em que só a quem esteja na condição de 
necessidade do seu exercício é que os se aplica? 

Para responder a estas questões, tomemos como exemplo o direito à 
educação ou ao ensino, que apesar de não ser abordado em detalhe neste 
trabalho, é aqui chamado por servir aos propósitos do que pretendemos: como 
é sabido, o Estado tem o dever de respeitar o acesso individual de todos ao bem 
educação. Se não o respeitar, viola o direito de acesso a esse bem. Porém, há 
que contar aqui com mais um dado: viola o direito, e o que acontece? O que 
dizer quanto à impunidade de que se revestem os agentes estatais que praticam 
tal violação? 

Também e por outro lado, no que diz respeito ao dever de promoção do 
acesso à educação, por parte do Estado, se tomarmos em consideração, por 
exemplo, que os sujeitos do direito são o filho de uma pessoa abastada e o filho 
de um pobre, o Estado pode assumir dois comportamentos distintos: não 
sentir-se obrigado a promover o acesso do filho da pessoa abastada, por este 
poder por si própria fazê-lo, e sentir-se obrigado a promover o acesso do filho 
da pessoa pobre. Há que não esquecer, contudo, que na prática, o Estado, em 
princípio, e embora não esteja obrigado a conceder a bolsa ao filho do rico, é 
isso que acaba ocorrendo, pois mais facilmente o filho deste obtém a bolsa de 
estudo, em virtude das relações influentes que mantém, em detrimento do filho 
de um pobre, que ninguém conhece, que é um anônimo, um marginalizado, um 
excluído. É o costume, para não variar. O que nos leva a colocar mais a seguinte 
pergunta: se os direitos sociais são de todos, também o serão para todos? 
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2.3 Os direitos sociais na Constituição angolana 
 
A Constituição angolana proclama a República de Angola como um 

Estado democrático de Direito (art.º 2.º - A República de Angola é um Estado 
democrático e de direito que tem como fundamentos a soberania popular, o 
primado da Constituição e da lei, a separação de poderes e interdependência de 
funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política 
e a democracia representativa e participativa). 

Com este pendor, Angola, à semelhança de outros Estados que 
assentam nos fundamentos de um tal tipo de Estado, contém no texto 
constitucional um conjunto de direitos sociais. Estes encontram-se inseridos no 
Capítulo III, que tem por epígrafe, “Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”, 
do Título II, respeitante aos “Direitos e Deveres Fundamentais”. 

À cabeça da lista de direitos sociais surge o direito ao trabalho (art.º 
76.º), seguido do direito à saúde e proteção social (art.º 77.º), do direito do 
consumidor (art.º 78.º), do direito ao ensino, cultura e desporto (art.º 79.º), dos 
direitos que assistem à infância (art.º 80.º), dos direitos de que goza a juventude 
(art.º 81.º), dos direitos de proteção à terceira idade (art.º 82.º), dos direitos de 
proteção aos cidadãos com deficiência (art.º 83.º), dos direitos que assistem aos 
antigos combatentes e veteranos de guerra (art.º 84.º) e finalmente, o direito à 
habitação e à qualidade de vida (art.º 85.º), o direito à proteção das comunidades 
no estrangeiro (art.º 86.º), o direito ao respeito pelo património histórico, 
cultural e artístico (art.º 87.º). Apenas alguns deles serão tratados no presente 
trabalho, como se afirmou na introdução. 
 
2.4. Objetivo fundamental visado pelos direitos sociais: defesa e 
preservação do princípio da dignidade da pessoa humana 

 
Os direitos sociais visam servir ao princípio da dignidade da pessoa 

humana238 e, é em ordem a este princípio (estruturante de vários ordenamentos 

                                                 
238 Como defende Benedita Mac Crorie, O Recurso ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana na 
Jurisprudência do Tribunal Constitucional. In: Estudos em Comemoração do 10.º Aniversário da 
Licenciatura em Direito da Universidade do Minho. Lisboa: Almedina, p. 156: “O princípio da 
dignidade da pessoa humana exerce uma função normogenética na medida em que, por um lado, é fundamento de 
regras ou princípios já expressamente consagrados no nosso ordenamento jurídico constituindo a sua ratio, e, por 
outro, é dotado de uma vertente criadora, sendo princípio gerador de novas normas. Esta função assume uma 
particular importância no que se refere a matéria de direitos fundamentais. De facto, a raiz ética dos direitos 
fundamentais reside na dignidade da pessoa humana. Esta é o fundamento destes direitos, liberdades e garantias, 
mas também dos direitos económicos, sociais e culturais, uma vez que estes visam garantir as bases da existência 
humana”.    
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jurídicos), que grande parte dos textos constitucionais da atualidade consagram 
normas programáticas, com o intuito de reconhecer, acautelar, promover e 
proteger esses direitos. Por isso se diz que tais normas estão indissociavelmente 
ligadas ao Estado social e aos direitos sociais. 

A dignidade da pessoa humana é um conceito que se concretiza histórica 
e culturalmente e que consiste “no facto de o homem não poder ser 
considerado um simples meio, mas só e sempre como um fim”239. 

A dignidade da pessoa humana está vinculada ao conceito do mínimo 
existencial, que se pode traduzir em condições materiais mínimas que assegurem 
uma vida digna e saudável a cada indivíduo perante as contingências sociais.   

O mínimo existencial vincula as prestações estatais fáticas para que 
sejam cumpridas as aspirações do Estado Democrático de Direito. Por isso, tais 
prestações estatais embora dependam dos recursos financeiros disponíveis, 
como as demais prestações que satisfazem, de um modo geral, os direitos 
sociais, não devem estar ao abrigo da cláusula da “reserva do possível” ou do 
financeiramente possível. 

A reserva do possível ou do financeiramente possível constitui uma 
limitação aos direitos sociais, na medida em que a prestação a que o Estado está 
obrigado só deverá efetivar-se se este ente dispuser dos recursos financeiros 
necessários. Por isso, numa situação de escassez moderada de recursos, parece 
ser legítimo que o Estado invoque insuficiência destes e estabeleça prioridades 
no seu dispêndio. Porém, assiste-se, não poucas vezes, e perante tal escassez 
moderada, à realização de gastos não necessários ao bem comum, colocando-se, 
assim, em causa os critérios que presidem a esse dispêndio de recursos, que 
acaba por afetar o princípio do mínimo existencial. Daí que este deva ser 
maximizado para que se garanta o respeito pela dignidade da pessoa humana, 
em busca da diminuição da desigualdade entre as pessoas. 

Um outro princípio a que serve de fundamento a dignidade da pessoa 
humana é o princípio da proibição do retrocesso social, que atua como um 
limite para a impugnação de medidas restritivas ou de supressão de direitos 
sociais.  

Não obstante o acima dito, note-se que o simples reconhecimento 
desses direitos não é suficiente para reequilibrar a situação de inferioridade em 
que se encontram os mais desfavorecidos ou carenciados. 

A consagração destes direitos nos textos constitucionais pode significar 
um meio caminho para a sua institucionalização, mas também pode significar 
apenas um mero exercício de cosmética, de adaptação formal do Estado que os 

                                                 
239 Cfr. Benedita Mac Crorie, O Recurso ao Princípio... Op Cit. p. 166. 
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adote aos ventos da modernidade, sempre que não se criem os mecanismos para 
o exercício efetivo de tais direitos. 

O reconhecimento destes direitos como o instrumento de realização de 
outros direitos fundamentais faz com que se recorra às palavras de um juiz da 
Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que questionava sobre o 
significado do direito à vida se não houver o mínimo de condições para uma 
existência digna ou, ainda, qual o valor que tem o direito à liberdade de 
expressão se não se tiver acesso à instrução e à educação básica.  
 
3. O não exercício do direito do consumidor num Estado de Direito e 
Democrático: consequências 

 
Tanto no exterior como em Angola, mais no estrangeiro, evidentemente, 

muito se tem escrito sobre o direito do consumidor, por se tratar de um direito 
que diz respeito ao cidadão enquanto beneficiário de bens e de serviços, sejam 
eles públicos ou privados, visando protegê-lo e garantir a preservação de bens 
essenciais que lhe são inerentes, como a saúde mental e física, o bem-estar 
social, moral e ético, de modo a que tenha uma vida mais estável e de algum 
modo equilibrada, num mundo, em que pese tão conturbado, como é o que 
vivemos. 

Antes de partir para outras reflexões e considerações sobre o exercício 
deste direito fundamental, é importante traçar o seu significado e a razão da sua 
eleição para o seio da panóplia de direitos fundamentais. 

Trata-se de um direito que constitui uma conquista do homem 
contemporâneo, em jeito de salvaguarda e a acrescer a outros direitos que visam 
a garantia da dignidade humana, que, como se sabe, é o ponto central dos 
direitos fundamentais.  

Todos eles giram em torno deste valor sem o qual o Homem se 
confunde com a besta, no verdadeiro sentido da palavra. E por besta aqui, 
entendemos, um ser vivo, qualquer que ele seja, que, na busca da satisfação de 
uma necessidade vital, atua com uma completa cegueira, desvalorizando e 
ignorando tudo e todos os que o rodeiam, buscando, apenas, aquela satisfação 
como seu objetivo primário e fundamental. 

Em Angola, o direito do consumidor, antes de assumir foro 
constitucional e encontrar-se inscrito como um direito fundamental, já fazia 
parte das preocupações do legislador ordinário, pois data de 2003, a lei 
conhecida como a Lei da Defesa do Consumidor, Lei n.º 15/03, de 22 de Julho. 
Nos termos desta lei, o consumidor “é toda a pessoa física ou jurídica a quem 
sejam fornecidos bens e serviços ou transmitidos quaisquer direitos e que os 



Aneline dos Santos Ziemann & Felipe Dalenogare Alves 

 

- 112 - 

 

utiliza como destinatário final, por quem exerce uma atividade económica que 
vise a obtenção de lucros” (n.º1, artigo 3.º). 

Nos termos da Constituição, o direito do consumidor aparece 
consagrado do seguinte modo: “1. O consumidor tem direito à qualidade dos 
bens e serviços, à informação e esclarecimento, à garantia dos seus produtos e à 
proteção na relação de consumo. 2. O consumidor tem direito a ser protegido 
no fabrico e fornecimento de bens e serviços nocivos à saúde e à vida, devendo 
ser ressarcido pelos danos que lhe sejam causados. 3. A publicidade de bens e 
serviços de consumo é disciplinada por lei, sendo proibidas todas as formas de 
publicidade oculta, indireta ou enganosa. 4. A lei protege o consumidor e 
garante a defesa dos seus interesses” (artigo 78.º).  

Trata-se de um direito social com um forte sentido e alcance, visando a 
defesa do consumidor, da sua saúde e da sua vida, contendo a exigência de que 
este tem direito a ser informado de forma expressa sobre o que consome e, 
ainda, o direito de ressarcimento, quando ocorram danos à sua pessoa e/ou 
patrimônio. Cabe à lei proteger e defender este direito do cidadão.  

No conceito legal de consumidor, compreende-se tanto as pessoas 
físicas como as pessoas coletivas e o objeto do consumo recai sobre bens e 
serviços, mas também direitos que este utiliza enquanto seu destinatário final, 
querendo isso dizer que é absorvido pelo regime da lei, todo aquele sujeito 
jurídico que “dá uso imediato e final a bens ou serviços”240, não sendo por isso 
necessário ser adquirente do bem, mas apenas utilizador, terminando a operação 
de consumo no consumidor, na medida em que é o destinatário prático e 
econômico do bem ou serviço241. O consumidor é o destinatário final, ou seja, 
aquele que finda a cadeia de produção, na busca de uma satisfação material242. 

Não obstante a lei angolana da defesa do consumidor acolher um 
sentido protecionista em relação a este, que é legalmente a parte mais débil 
numa relação de consumo, em que o fornecedor é a parte detentora do poderio 
econômico, e talvez por isso mesmo, os mecanismos nela previstos não 
alcançam a finalidade ou objetivo subjacente a essa ideia de proteção ao 
consumidor.  

Tal sentido ou ideia deixa de ganhar expressão, já que o consumidor 
angolano, na sua maioria, se abastece no comércio informal ou paralelo, mais ao 

                                                 
240Cfr. Raúl Carlos de Freitas Rodrigues, O Consumidor no Direito Angolano. Lisboa: Almedina, 
2009. p. 59. 
241Cfr. Raúl Carlos de Freitas Rodrigues, A Defesa do Consumidor... Op Cit. p. 61 
242 Sobre o conceito de consumidor nos ordenamentos jurídicos português e francês, ver Jorge 
Morais Carvalho, Os Contratos de Consumo. Reflexão sobre a Autonomia Privada no Direito do Consumo, 
Colecção Teses. Lisboa: Almedina, 2012. p. 22 e seguintes. 
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alcance dos seus bolsos, onde tem sido impossível (por ausência de políticas 
sérias de controle e de saúde pública) criar e impor condições sanitárias e de 
higiene, assistindo-se à exposição dos produtos perecíveis pelas ruas, a poeiras, 
ao ar poluído, à temperatura ambiente (que chega a atingir os trinta e pouco 
graus em certas zonas do território). 

Tentativas houve, pela via legislativa, de limitar e pôr fim ao processo 
negocial informal (decreto n.º 29/00, de 2 de Junho, decreto executivo n.º 
43/00, de 2 de Junho). Contudo, pode constatar-se que se deverá ter perdido 
esse sentido, na medida em que hoje não se vê que esta situação constitua uma 
prioridade dos poderes públicos. 

A utilização de repressão exercida sobre o vendedor ambulante, a quem 
são retirados os produtos, quando os fiscais municipais (integrados na 
administração local do Estado) decidem fazê-lo, não tem conduzido ao 
estancamento, nem à contenção do comércio informal, porque este coenvolve 
um certo tipo de medidas estruturais mais profundas, sendo uma delas a 
constituição de empresas fabricantes de produtos de consumo e outros, com 
vista à criação de postos de emprego, ladeada pela obrigação do pagamento de 
tributos, de modo a que se sinta socialmente útil, ou de modo a desmobilizar a 
procura deste mercado para o exercício da função de fornecedor precário. 

Mas tão grave é, também, a venda ao consumidor de produtos de má 
qualidade ou qualidade duvidosa, que se destinam a satisfazer necessidades 
básicas de consumo de uma maioria de destinatários acríticos. Tais destinatários 
despidos de qualquer informação sobre o que consomem, sem deterem um grau 
de exigência mínimo, não se preocupam com a proteção da sua saúde e dos 
seus, nem com a sua segurança física. 

Raúl Carlos Rodrigues, na análise que faz à proteção do consumidor, 
com vista à construção da cidadania, defende que é necessário educar o cidadão, 
de modo a que este possa participar de forma mais interventiva na economia, 
com vista a que se atinja a equidade social. A este propósito, o autor refere o 
seguinte: “cabe acrescentar que a nossa realidade educacional e cultural não 
permite que se lide facilmente com a possibilidade de se desenvolver a defesa do 
consumidor, nomeadamente, no campo dos créditos bancários, seguros, 
eletricidade, aquisição de automóveis e outros bens duradouros. Existem 
pressupostos legais, mas falta o despertar da consciência jurídica para os 
problemas da defesa do consumidor no aproveitamento deste útil 
instrumento”243. 

Não deixa, por outro lado, aquele autor de relevar que na relação entre 

                                                 
243Cfr. Raúl Carlos de Freitas Rodrigues, A Defesa do Consumidor... Op Cit. nota 294. p. 104. 
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cidadão/consumidor e fornecedor ganha cada vez mais expressão o surgimento 
de problemas no domínio do ambiente, o que, desde logo, reclama a 
necessidade de ser prestada mais informação sobre o que se consome e sobre os 
procedimentos utilizados na produção do que se consome, cujos efeitos sobre a 
saúde humana não são conhecidos244. 

Nem mesmo a assunção do Estado como fornecedor tem adiantado de 
muito, pois quando o Estado se coloca nessa posição, no seio de outros 
fornecedores, ao invés de ficar no papel de orientação, emitindo políticas de 
sanidade e higiene, de controle e de fiscalização, de preços e outras, está a 
contribuir para uma maior dispersão de esforços, pois a intenção de oferecer 
bens essenciais de qualidade não é alcançada, porque, como dissemos, a maioria 
da população não consome os bens que o Estado importa, mas os bens que são 
importados pelos fornecedores privados e que tanto são vendidos no mercado 
formal como informal, sendo certo que neste último mercado, os bens são 
vendidos sem a menor qualidade, morrendo, praticamente à nascença, esse 
objetivo do Estado. 

Assim, a política de preços que deveria conduzir-se rumo à estabilidade 
não se concretiza, pois praticamente tudo é importado e, mesmo quando há 
produção nacional, esta é ignorada por falta de redes de distribuição, 
continuando a importar-se bens muitas vezes de qualidade inferior do exterior. 
Esta forte dependência do estrangeiro não consegue ser contida ou estancada, 
pelo fato de a rede de fornecedores privados ter sido penetrada por grupos 
econômicos ou pessoas que se encontram ou estiveram a fazer parte da 
superestrutura política, com todas as facilidades que isso lhes acarreta em 
matéria de desbloqueio na rede burocrática de serviços. 

O não exercício do direito do consumidor ou seu exercício deficiente 
leva a que se pense, certamente, que o consumidor não tem paladar, tem 
imunidade à doença, e que de onde esta lhe vem ninguém sabe ou percebe, 
apenas se sabe que não tem direito a adoecer que pode suportar tudo e tudo tem 
de suportar, embora se saiba que ele pode morrer, por causa das infecções que 
contrai no consumo de produtos perecíveis, principalmente o consumidor 
menos avisado, que tudo consome sem nada perguntar. 

Disso se conclui que, devido a uma certa ingenuidade na postura social, 
a que haja quem chame de atraso cultural, da maioria angolana consumidora, e o 
desinteresse ou descuido em se divulgar as normas que dizem respeito ao 
domínio do direito do consumidor, e em despertar a própria consciência cívica 
do cidadão/consumidor, resulta a ausência da utilização por este dos meios de 

                                                 
244Cfr. Raúl Carlos Rodrigues. A Defesa do Consumidor... Op Cit. p. 107-119. 
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defesa que lhe assistem, em termos formais e legais. 
Está a chegar-se cada vez mais à conclusão que, para mudar os hábitos 

que se instalaram nas pessoas após a independência do país, hábitos que, diga-se 
em abono da verdade, já não eram usuais nos angolanos, devem, por via da 
educação cívica, ser erradicados, de modo que as novas gerações possam 
beneficiar de melhor qualidade de vida, por força da sua exigência ou grau de 
exigência relativamente ao que lhes é dado a consumir, qualquer que seja o 
objeto desse consumo: alimentar, ambiental, prestação de serviços de diferente 
natureza (bancário, seguros, distribuição de energia elétrica, de água, recolha de 
resíduos sólidos, etc). Caso isso não ocorra, por melhores e mais modernas que 
sejam as leis, os hábitos de consumo não as poderão acompanhar, tornando-as 
letra morta. 
 
4 O Papel do Estado e da sociedade no conjunto de direitos e deveres 
que rodeiam a infância e a juventude. 
 

Embora na Constituição angolana o direito da criança apareça 
consagrado em artigo distinto do direito da juventude (artigos 80 e 81.º, 
respectivamente), estes dois direitos e correlatos deveres serão abordados neste 
tópico. 

A Constituição efetivamente consagra estes dois domínios, tratando-os 
apenas como direitos, mas, em nossa opinião, assistem deveres a estas faixas 
etárias que é preciso não calar, sob pena de os destinatários deles se colocarem 
na posição de que não lhes assistem deveres, também estes para com a 
sociedade em que vivem, porque os deveres em relação ao Estado parecem estar 
de algum modo mais encobertos. 

O direito da criança, que, conforme se consagra na Constituição 
angolana, goza de uma proteção especial por parte da família, da sociedade e do 
Estado, obriga estes a assegurar-lhe cuidados contra todas as formas de 
abandono, discriminação, opressão, exploração, exercício abusivo de autoridade 
no âmbito familiar e noutras instituições. Com vista ao desenvolvimento físico, 
psíquico e cultural da criança, determina a lei fundamental que, em ordem à 
salvaguarda do interesse dela sejam adotadas políticas públicas no âmbito 
familiar, educacional e da saúde. É competência do Estado a proteção especial 
da criança órfã, deficiente e abandonada ou que se ache privada de um ambiente 
familiar normal, mas também é da sua competência, regular a adoção de 
crianças, promover a integração destas em ambiente familiar sadio e velar pelo 
seu integral desenvolvimento. Determina a Constituição ser proibido o trabalho 
de menores em idade escolar, nos termos da lei. 
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De acordo com a Constituição, tanto o Estado como a sociedade e a 
família, a qual é o pilar básico das relações humanas, têm deveres muito 
concretos para com a criança. Não poderia o texto constitucional deixar de 
consagrar uma norma desta natureza, primeiro porque no contexto de um 
Estado Democrático e de Direito, não haveria outra saída, mas é bom lembrar 
que já a Lei Constitucional de 1992 dava relevância ao direito da criança e, ao 
abrigo desta, alguma legislação extravagante foi sendo produzida. Em segundo 
lugar, porque Angola é membro de organizações internacionais e regionais, e foi 
absorvendo o que no mundo se aprovava, em termos dos direitos da criança: a 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (CDC) de 1989 
(ratificada em 1990) e a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança de 
1990 (ratificada em 1992). 

Do ponto de vista legislativo não tem havido poupança de esforços, para 
se colocar a criança angolana num plano cimeiro, outra questão é a vivência 
prática das crianças angolanas, que, na sua maioria, continuam desprotegidas, 
muitas vezes e em simultâneo, pela família, pela sociedade e pelo Estado. É 
frequente, por exemplo, serem vistas crianças em “bandos”, sujas, porque 
dormem na rua, não se lavam, aspiram gasolina, que funciona como uma droga 
e que as inebria ao ponto de perderem os sentidos, para não sentirem fome. 

Precisamente, porque para trás ficou o conceito de “menor”, que 
indiciava a colocação da criança como objeto de direitos exercidos pelo seu 
representante legal, observada como um ser incapaz, para se dar lugar à ideia de 
que a criança é um sujeito de direitos em desenvolvimento245, e como tal seu 
titular, é que se impõe que existe um conjunto de deveres que assistem aos seus 
progenitores ou quem tenha o dever legal de a representar e proteger. Uma vez 
titular de direitos, porém, a criança é também titular de obrigações, que tanto 
decorrem do seu estatuto de ser humano inserido na respectiva sociedade e, 
enquanto tal tem de observar o respeito pelos outros e atuar segundo os limites 
dessa condição, como decorrem do seu estatuto de filiação, obrigando-se a 
respeitar os progenitores ou quem o represente e o tenha legalmente sob sua 
tutela, nos mais elementares princípios cívicos e educacionais, complementados 
por outras instituições a que a criança tenha acesso na caminhada prevista para 

                                                 
245O mérito desta nova forma de encarar a criança deve-se à CDC, que tendo passado a ser 
considerada um sujeito de direitos, passou a ser, como afirma Guilhermina Marreiros, A Criança, 
o Direito e os Direitos. In: Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues. v. 2. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2001. p. 306: “titular de direitos e de liberdades fundamentais, sem deixar de ter em 
conta a sua condição de pessoa em fase de desenvolvimento, que necessita dos cuidados e da 
proteção dos adultos, da sociedade e do Estado para poder crescer harmoniosamente, por forma 
a desempenhar um papel ativo e responsável no futuro”.  
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o seu desenvolvimento e no topo das quais está o Estado. 
O desenvolvimento da criança, para ser saudável e daí advir um adulto 

responsável e disposto a contribuir para a sociedade que o viu crescer, é uma 
responsabilidade de todos os adultos, que, com a sua vivência, têm o dever de 
saber orientar os que dão os primeiros passos na vida, alertando-os de forma 
direta ou indireta para os riscos e colmatando as debilidades próprias de um ser 
em formação, segundo as regras de convivência exigidas pela sociedade humana 
e pelo Direito que tem de estar presente no acautelamento dos direitos inerentes 
à criança. 

O que acaba de dizer-se em relação à criança vale em termos largos para 
o jovem, admitindo que o conceito de criança na CDC vai até aos 18 anos, e 
ainda que a idade cronológica varia no direito interno consoante o tipo de ramo 
de direito a que está sujeita uma relação jurídica determinada. 

Porém e porque nos propusemos abordar também a problemática da 
juventude (outra verdadeira problemática), e de acordo com a distinção 
estabelecida na Constituição angolana, tratando em artigos distintos uma fase e 
outra do desenvolvimento humano, sempre diremos que está atribuído aos 
jovens o direito a uma proteção especial com vista à realização dos seus direitos 
econômicos, sociais e culturais. Para tanto, impõe-se que a lei venha a 
estabelecer as políticas necessárias à concretização de tais direitos, já que não 
são suficientes as regras de convivência social, a que todos, sem exceção, 
incluindo os jovens, deveriam estar obrigados. É precisamente para evitar 
desvios, não só dos obrigados à proteção especial, mas sobretudo aos sujeitos 
ativos desses direitos (os jovens), que pelo fato de o serem têm 
responsabilidades para com a sociedade de um modo geral. 

Os adultos realmente têm a responsabilidade de passar os bons 
princípios aos mais novos, mas ousamos dizer que até esses demonstram 
comportamentos muitas vezes pouco recomendáveis, que acabam por servir de 
(mau) exemplo aos mais jovens. Há sociedades, hoje em dia, em que a apetência 
pelo dinheiro é de tal monta, que os jovens a exemplo dos mais velhos, elevam-
no a um pedestal capaz de trucidar os valores morais universais, que foram 
erigidos em prol da dignidade humana. Por tudo isso, os textos constitucionais 
haveriam de dar mais relevância a certos deveres fundamentais e não deixá-los 
tão na sombra, pois na democracia, o seu exercício é tão necessário como o dos 
direitos.    

 
5 O direito a viver na terceira idade: a problemática do idadismo 
 
 Começaremos este tópico por citar o artigo 82.º da Constituição de 
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Angola, que reza o seguinte: “1. Os cidadãos idosos têm direito à segurança 
económica e a condições de habitação e convívio familiar e comunitário que 
respeitem a sua autonomia pessoal e evitem ou superem o isolamento e a 
marginalização social. 2. A política de terceira idade engloba medidas de carácter 
económico, social e cultural tendentes a proporcionar às pessoas idosas 
oportunidades de realização pessoal, através de uma participação ativa na vida 
da comunidade”.  
 Observando com olhos de ver este artigo, a concretização do seu 
conteúdo, diríamos nós que não deixa crescer muita água na boca, mas que 
lança, no bom sentido, algumas expectativas positivas sobre a vida, por aqueles 
que se identificam como cidadãos enquadrados na terceira idade. 
 A terceira idade é uma fase da vida dos seres humanos que não deve ser 
olhada segundo a faceta da inutilidade, ou seja, não deve pensar-se que um 
idoso é sinônimo de alguém que já nada mais tem a dar à sociedade, mas apenas 
a receber dela. Mas, ainda que assim seja, ainda que haja quem precise receber 
da sociedade, muitas vezes esse receber simbólico, pouco ou nada representa ao 
pé do que essa mesma sociedade já lhe retirou, tanto do ponto de vista material 
como imaterial. 
 O que é ser idoso num país onde faltam garantias para uma saúde segura 
ou mesmo um qualquer tipo de saúde, por falta de hospitais e capital humano 
com a sagacidade exigível à resposta pretendida a “jovens” numa fase da vida 
em que o organismo se recusa a cooperar, mas também, onde faltam locais 
apropriados para desfrutar de algum lazer, de alguma paz de espírito.  

O idoso, em determinadas localidades, tem de trabalhar até que a morte 
o chame, tem de suportar as exigências familiares, porque é, muitas vezes, o 
garantidor de um grupo de familiares que, ao invés de lhe proporcionar 
conforto, só lhe faz exigências e com quem tem de dividir o pouco que 
conseguiu amealhar durante a sua vida ativa. E, para além de tudo isso, não é 
respeitado pelas gerações mais novas, porque muitas vezes já lhes contam os 
dias para lhe ficarem com os bens, já o enterraram ainda mesmo antes de 
falecer. 
 São complexos ou mera inconsciência de quem se esquece que se tiver 
saúde há de chegar à fase mais madura da vida e poder sentir-se desprezado 
pelos mais novos, nos mesmos termos em que ele nutre esse sentimento 
(desprezo) pelos idosos. 
 Quando fazemos este tipo de reflexões, estamos a tomar em 
consideração a realidade das zonas urbanas, que em Angola, quase se 
confundem com as zonas periurbanas e até rurais, visto muitos hábitos e 
crenças, resultantes dos poucos contatos com a vida ocidentalizada que se vive 



A Jurisdição Constitucional e os Direitos Fundamentais nas relações privadas: questões contemporâneas 

 

- 119 - 

 

nas zonas mais urbanizadas (nem sempre urbanas), têm sido trazidas para estas, 
ao ponto de representarem uma fatia mais considerável do que a que se 
adequaria ao ambiente das cidades (por isso, tecnicamente urbanizadas, mas 
nem sempre urbanas), fustigadas pelo êxodo rural motivado pela longa guerra 
que grassou em Angola.  

Assim, se por um lado, como rezava a tradição angolana, o idoso era um 
membro da sociedade em relação a quem deveria haver mais consideração e 
respeito, pela experiência ditada pelos anos de vida e saber, por outro, o idoso 
pode mesmo ser considerado pelas gerações mais novas, um ser nefasto aos 
objetivos de vida delas, e por essa razão deve ser afastado, abandonado e muitas 
vezes trucidado, porque se acredita misticamente que ele é o fator que contribui 
para a pouca sorte dos mais novos. Esquecem-se estes membros das gerações 
mais novas, que o sobrenatural que julgam existir nos hábitos e na cabeça de um 
idoso, os fetiches ou feiticismos, são criados por eles, que na sua pouca 
predisposição para enfrentarem sacrifícios e estando sempre à espera que as 
coisas aconteçam por si, não conseguem entender que o que se leva da vida e o 
que nesta se saboreia deve ser conquistado com trabalho (porque do céu, onde 
existem nuvens, sol, lua e estrelas, apenas cai chuva e/ou também, por vezes, 
corpos celestes!), sendo a nossa postura perante a vida, determinante para o 
nosso modo de sobrevivência. 

Esta demonstração de repelência pela terceira idade, por quem é idoso, é 
um fenômeno social que cada vez mais se tem acentuado nas sociedades 
humanas e que tem sido denominado por idadismo. Este fenômeno do 
idadismo (ageism em inglês) tem vindo, por isso, a ganhar relevância nos estudos 
e preocupações da atualidade, pelas repercussões sociais que tem atingido. 
 Por idadismo deve entender-se o preconceito que existe em relação ao 
idoso, que, pelo simples fato de o ser, se apresenta aos olhos da sociedade como 
um ser já sem préstimo e que ocupa um espaço que já não é o seu, numa 
palavra, um ser inútil que já devia ter perecido para dar lugar a outros mais 
novos. Como todo o preconceito, trata-se de uma forma de discriminação 
contra todos os que se encontrem na terceira idade. 
 Embora para as estatísticas angolanas, do ponto de vista social, este 
comportamento não pareça constituir preocupação para os poderes públicos, 
tende a ser prejudicial ao direito constitucional de boa convivência, segurança e 
proteção à terceira idade, a que a Constituição dá guarida, precisamente porque 
contra eles atenta. 
 E pela irrelevância que contém para a agenda dos poderes públicos, 
ainda que coberto de uma proteção judicial, como o estão todos os direitos 
fundamentais, a verdade é que apenas os casos extremos e gritantes chegam aos 



Aneline dos Santos Ziemann & Felipe Dalenogare Alves 

 

- 120 - 

 

tribunais, porque os idosos, na fase da vida em que se encontram, nem sempre 
têm força anímica e quiçá financeira para esbarrarem com os tempos de espera e 
os custos de uma justiça que tarda em chegar e, por vezes, quando chega, já não 
encontra o interessado que quer ver o seu direito protegido, porque já não faz 
parte deste mundo.  
 O problema da judiciabilidade dos direitos fundamentais, deste como de 
outros direitos fundamentais sociais, apesar de não deixar de ser contemplado 
na Constituição angolana, através do direito à tutela jurisdicional efetiva, 
prevista no artigo 29.º, e aparecer como um dado adquirido, fica limitado, na 
prática, por um sistema de justiça inoperante, que muitas vezes confunde a 
defesa do interesse público com a falta de provimento ou deferimento do 
exercício dos direitos requeridos pelo cidadão, mesmo quando estes têm 
fundamentação legal.  

Na ausência de decisões prolatadas (que sejam do nosso conhecimento) 
pelo Tribunal Constitucional Angolano, que se refiram a garantir a defesa de 
direitos fundamentais sociais, socorremo-nos de dois recentes acórdãos do 
Tribunal Constitucional Português, pronunciando-se sobre a 
inconstitucionalidade das normas contidas na Lei do Orçamento do Estado: o 
Acórdão n.º187/2013, que se pronunciou sobre a eventual violação do princípio 
da igualdade tributária na sua dimensão da proporcionalidade, do princípio da 
unidade do imposto, do princípio da proteção da confiança, do direito de 
sobrevivência com o mínimo de qualidade e do núcleo essencial de direitos 
patrimoniais de propriedade na sua dimensão “societário-pensionista”; o 
Acórdão 413/2014 que se pronunciou sobre a eventual violação do princípio 
geral da igualdade, princípio da proporcionalidade e da proteção da confiança e, 
ainda, da restrição do direito constitucional à retribuição.   

 
6 Conclusão  

 
O princípio da dignidade humana é a matriz e um princípio estruturante 

do ordenamento jurídico angolano, à semelhança do que se passa com outros 
ordenamentos jurídicos da atualidade. 

Em ordem à concretização deste princípio e seu correlato mínimo 
existencial, aparece como limitação ao não exercício dos direitos fundamentais 
sociais: a proibição do retrocesso social. 

O exercício dos direitos fundamentais sociais, em Angola, encontra-se 
numa fase muito incipiente, devendo os poderes públicos e a sociedade civil 
contribuir para a sua divulgação, com vista a que se cumpram os desígnios do 
Estado Democrático e de Direito, consagrado na Constituição. 
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O desconhecimento ou estado acrítico do cidadão, almofadado numa 
justiça inoperante, são fatores que contribuem para inércia na defesa dos direitos 
e legítimos interesses dos cidadãos, pondo em causa o princípio da 
judiciabilidade dos direitos fundamentais.  
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OS VINTE CENTAVOS QUE DESPERTARAM O GIGANTE: a 

influência das novas mídias na eclosão de movimentos sociais 
contemporâneos 

 
 

Liége Alendes de Souza246 
Iásin Schäffer Stahlhöfer247 

 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 

E o teu futuro espelha essa grandeza. [...] 
Mas, se ergues da justiça a clava forte, 

Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte 

 
Joaquim Osório Duque Estrada  

 

1 Introdução 
 
Para que haja paz é imprescindível que a justiça esteja estabelecida. 

Verifica-se, todavia, que esta é de difícil consecução, em especial pela inter-
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Direito da Universidade Luterana do Brasil nos campi de Cachoeira do Sul e de Santa Maria 
(2007-2012), Coordenadora do Laboratório de extensão do Curso de Direito e professora do 
Curso de Direito do Centro Universitário Franciscano (2012-Atual). Professora do Curso de 
Direito da Antonio Menegheti Faculdade (2013-Atual). Advogada, sócia do Stahlhöfer & Souza 
Advogados Associados. E-mail: liegealendes@hotmail.com 
247 Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, com bolsa Prosup - Tipo I - 
provida pela Capes. Especialista em Docência no Ensino Superior pela Universidade Luterana 
do Brasil. Especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. Líder do Grupo de Pesquisa “Santa Maria Verde: diretrizes urbano-
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brasileiras de persecução ao cumprimento dos Objetivos do Milênio estipulados pela ONU", 
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relação global, ao que Zygmunt Bauman248 expõe dois motivos: (1) as “auto-
estradas da informação” não permitem que algo fique de fora do intelectual: sabe-
se constantemente o que se passa em qualquer lugar do mundo; e (2) nada 
permanece por muito tempo indiferente, nada fica de fora do material: “o bem-
estar de um lugar, qualquer que seja, nunca é inocente em relação à miséria de 
outro”.  

Considerando que as sociedades hoje são abertas material e/ou 
intelectualmente, percebe-se que analisando conjuntamente as aberturas sociais 
materiais e intelectuais se “[...] verá por que toda injúria, privação relativa ou 
indolência planejada em qualquer lugar é coroada pelo insulto da injustiça: o 
sentimento de que o mal foi feito”249. Neste contexto de persecução da justiça, 
as novas mídias, em especial a Internet e suas ferramentas inerentes, como as 
redes sociais, têm contribuído para a eclosão de manifestações em busca daquilo 
que se entende por justiça. 

A Internet facilitou o acesso à informação, possibilitando que as pessoas e 
instituições troquem dados e notícias globais em poucos segundos, bem como é 
um canal de fomento à manifestação das opiniões e posições, podendo ser uma 
forma de discussão e participação política. Assim, o presente trabalho, tomando 
por base fática os protestos ocorridos no Brasil em 2013, que tiveram origem na 
oposição popular ao aumento do preço das passagens, mas que acabaram por 
agregar outras causas às manifestações, visa a compreender como as novas 
mídias influenciam os movimentos sociais contemporâneos no incremento da 
participação política democrática, ou seja, no empoderamento político dos 
cidadãos frente à democracia formal. 

Assim, utilizando-se do método de abordagem dedutivo, em uma 
perspectiva complexo-sistêmica, apresentar-se-á o conceito de democracia e sua 
intrínseca relação com a participação política e a formação de manifestações e 
movimentos sociais. Na sequência, demonstra-se como as novas mídias podem 
fomentar a organização de protestos e a criação de movimentos sociais, para, ao 
final, refletir sobre o Movimento Passe Livre, como ficou conhecida as 
manifestações brasileiras recentes. 

 
2 “GIGANTE PELA PRÓPRIA NATUREZA”: a democracia brasileira e 
os movimentos sociais 

 
A democracia e os movimentos sociais são demonstrações do exercício 

                                                 
248 BAUMAN, Zigmunt. Modernidade Líquida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
249 BAUMAN, Zygmunt. Tempos Líquidos. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 
2007. p. 11-12. 
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da cidadania. Ambas “gigantes pela própria natureza”, mas que diferem no seu 
modo constitutivo, eis que a democracia é a participação institucionalizada, 
enquanto os movimentos sociais podem representar uma expressão 
genuinamente popular de manifestação. 

Algumas palavras têm o poder de, tempos em tempos, cair no gosto 
popular e tornarem-se ícones contemporâneos de desejos sociais. A palavra 
democracia é uma dessas. Resgatada em períodos de ditadura, representa o 
sonho e o objetivo a ser alcançado pelas nações que não a consagram 
constitucionalmente. Festejada nos tempos de sua vigência é, vez ou outra, 
lembrada como um dos sustentáculos do Estado de Direito. Todavia, embora 
profanada na sua conceituação, seu sentido prático tem sido buscado 
historicamente por vários povos. 

Nesses 25 séculos em que se discute a temática, vários foram os 
conceitos e as teorias elaborados, sendo impossível lhe atribuir um 
entendimento uníssono, pois “democracia tem significados diferentes para 
povos diferentes em diferentes tempos e diferentes lugares”250. Ademais, tal 
diferença é percebida também nas constituições dos países democráticos, 
porquanto, reveste-se de facetas variadas, tomando as cores da sociedade que a 
adota. 

Na sua etimologia, democracia advém da palavra grega demokratia, que 
significa “governo do povo”. Entretanto, na contemporaneidade, sua acepção é 
muito mais complexa. Com a promulgação da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, passou-se a adotar a democracia como regime 
constitucional, sendo chamado por José Afonso da Silva251 de “conceito chave 
do regime”. Para este autor, o Estado Democrático se funda no princípio da 
soberania popular, que necessita da ativa participação política da população, 
sendo que a formação de instituições representativas não exaure a democracia, 
nem denota seu completo desenvolvimento, mas estimula à realização do 
“princípio democrático como garantia geral dos direitos fundamentais da pessoa 
humana”. Este Estado Democrático de Direito tem por características ser  

 
[...] um processo de convivência social numa sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I), 
em que o poder emana do povo, e deve ser exercido em proveito do povo, diretamente 
ou por representantes eleitos (art. 1º, parágrafo único); participativa, porque envolve a 
participação crescente do povo no processo decisório e na formação dos atos de 
governo; pluralista, porque respeita a pluralidade de ideias, culturas e etnias e pressupõe 
assim o diálogo entre opiniões e pensamentos divergentes e a possibilidade de 

                                                 
250 DAHL, Robert. Sobre a democracia. Tradução de Beatriz Sidou. Brasília: EdUNB, 2001. p. 13. 
251 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006. p. 112. 
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convivência de formas de organização e interesses diferentes da sociedade; há de ser 
um processo de liberação da pessoa humana das formas de opressão que não depende 
apenas do reconhecimento formal de certos direitos individuais, políticos e sociais, mas 
especialmente da vigência de condições econômicas suscetíveis de favorecer o seu 
pleno exercício.252  

 
Desse modo, é possível perceber que a democracia pode se manifestar 

por diversas formas, embora seja mais comumente abordada a democracia 
representativa, modelo adotado pelo Estado brasileiro e consagrado 
constitucionalmente. A democracia representativa é caracterizada pela 
participação popular (democracia participativa) no processo de deliberação 
pública, sendo especialmente pintada pelo direito de sufrágio, onde cabe aos 
eleitores escolherem aqueles que os representarão na esfera política. Contudo, 
na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a democracia conta 
com outros recursos de participação direta da população, como por exemplo, a 
iniciativa popular para a proposição de projetos de lei, o referendo e o 
plebiscito. Ademais, outros instrumentos também são colocados à disposição 
dos cidadãos ou do Ministério Público, a fim de que a moralidade administrativa 
e a gestão da coisa pública sejam preservadas, é o caso da Ação Popular, de 
titularidade exclusiva do eleitor e a Ação Civil Pública, cuja principal titularidade 
pertence ao Ministério Público. 

Nada obstante, a mera possibilidade de votar não pode ser a única forma 
de participação na agenda pública. Para Costa253 “o sucesso da democracia 
política coincide com a introdução do sufrágio universal”, porém isso não é 
suficiente. Magalhães254, refletindo sobre os problemas da democracia 
majoritária, refere que votar se confunde, frequentemente, com o ideal 
democrático, quando é apenas um meio de decisão ou cessação da discussão e 
do debate, para “interromper o processo democrático de debate em nome da 
necessidade de decisão”. 

É possível perceber que o modelo representativo, que deságua no direito 
ao voto, está amparado em critérios quantitativos, porquanto as decisões 
políticas são tomadas a partir da redução do debate ao número de votos 

                                                 
252 SILVA, Op Cit. p. 120. 
253 COSTA, Pietro. Soberania, Representação, Democracia: Ensaios do pensamento jurídico. Curitiba: 
Juruá, 2010. p. 218-219. 
254 MAGALHÃES, José Luiz Quadros. Democracia e constituição: tensão histórica no 
paradigma da democracia representativa e majoritária – a alternativa plurinacional boliviana. In: 
FIGUEIREDO, Eduardo Henrique Lopes de; MONACO, Gustavo Ferraz de Campos; 
MAGALHÃES, José Luiz Quadros de (Org.). Constitucionalismo e democracia. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012. p. 97. 
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necessários para aprovar ou não determinada deliberação. É nesse sentido que 
se visualiza a existência de um sério problema na democracia majoritária, pois as 
discussões são encerradas pela necessidade de decisão, fazendo com que o 
tempo do debate, da exposição das opiniões, seja cada vez mais reduzido, 
chegando-se ao ponto de, em determinadas situações, haver votação sem 
debate.  

Inequivocamente, presencia-se na contemporaneidade uma crise da 
democracia representativa, cuja tendência é a paulatina adoção da chamada 
democracia participativa. Paulo Bonavides255 conceitua como “aquela 
democracia de emancipação dos povos da periferia”. Sobre as vantagens desse 
modelo, o autor é enfático: 

 
É, aliás, o único modelo capaz de pôr cobro ao ludíbrio do poder popular, sempre 
objeto das alienações e descumprimento de sua vontade por outra vontade que, 
ocupando e dominando as casas representativas, posto que derivadas daquela, 
invariavelmente o tem negado, destroçado ou atraiçoado. Tal acontece em virtude do 
processo de distorção e falseamento daquela vontade desde as suas nascentes256.  

 
Entretanto, para que uma democracia participativa seja implementada, 

faz-se necessário muito mais que assegurar o direito de sufrágio. Uma 
democracia participativa necessita de instituições fortes, liberdade de expressão 
e constituição estável. Outro fator preponderante é o movimento de 
transformação pelo qual passam as sociedades nas últimas décadas, influenciado 
demasiadamente pelo avanço e pela inovação da tecnologia da informação e da 
comunicação.  

Nessa sociedade dinâmica e efervescente, que busca a consolidação dos 
seus direitos por meio de uma participação mais efetiva nas questões relativas à 
política, é que se percebe a quantidade de demandas que a contemporaneidade 
consagra. Tudo acontece ao mesmo tempo. Mudanças são implementadas a 
cada segundo, ensejando a adoção de diversas ações, essenciais para 
compreender esse tempo fugaz e urgente. Por isso, Zygmunt Bauman257 entende 
metaforicamente a modernidade como líquida, eis que, em comparação à solidez 
de outrora, a atualidade é mais flexível, apresenta maior mobilidade, e, sendo 
mais leve, transfigura-se com maior celeridade.  

Nada justifica que estas transformações atinjam todos os setores e todos 

                                                 
255 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa: por um direito 
constitucional de luta e resistência, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da 
legitimidade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 
256 Idem. p. 25. 
257 BAUMAN, Modernidade Líquida... Op Cit. p. 7-9. 
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os níveis de interesse de um Estado e deixem, ao mesmo tempo, este Estado 
inerte com relação a essa diversidade de acontecimentos. As pessoas mudaram. 
O modo como encaram os problemas e os acontecimentos cotidianos também 
se alteraram. Não podem os Estados democráticos ignorar tal evolução e 
continuar crendo que o modelo representativo quantitativo (majoritário) ainda 
seja a opção mais viável ou mais acertada. 

E toda essa modificação é perceptível no caráter de participação da 
sociedade nas questões relativas ao Estado e no modo como estes se 
manifestam. Muitos acontecimentos têm mostrado a nova face do povo e 
também a forma moderna que este tem de encarar a política e seus agentes. 
Muitas dessas mudanças têm sido impulsionadas pela Internet e seus novos 
recursos de mídia. 

Nesse sentido, o processo introduzido pelas novas mídias conflita 
sobremaneira com aquele modelo ultrapassado das mídias tradicionais, pois, a 
partir do momento em que se torna possível assumir uma posição ativa, 
passando a fazer parte do debate, abandonando a posição de mero receptor e 
passando a ser também um emissor da informação, não será mais plausível 
afastar essa interatividade do cotidiano daqueles que se acostumaram a viver sob 
esse novo locus social. 

O Estado Democrático de Direito brasileiro, consubstanciado no 
disposto no artigo 5°, incisos IV, IX, XIV, XV, XVI e XVII, da Constituição da 
República258, garante a todos os brasileiros e estrangeiros o direito à livre 
manifestação de pensamento e de expressão de atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, assegurando ainda o acesso à informação, o gozo 
da livre locomoção, o direito à reunião e à plena liberdade de associação. Refere 
o texto constitucional também que todo o poder do Estado advém do povo, 
sendo que seu exercício se dá tanto por meio dos representantes eleitos quanto 

                                                 
258 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: [...] IV - é livre a manifestação do 
pensamento, sendo vedado o anonimato; [...] IX - é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; [...] XIV - é 
assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional; XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; 
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; 
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; (Brasil, 
1988). 
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diretamente pelos cidadãos259.  
Percebe-se então que a reunião pacífica de indivíduos a fim de 

pressionar politicamente o governo a enfrentar temas que àqueles são caros 
pode se tratar de movimento social constitucionalmente protegido. Nesta seara, 
destacam André Viana Custódio e Messias Silva Manarim: 

 
Os movimentos sociais são constituídos por uma dinâmica que agrega sujeitos 
identificados com uma causa em busca da satisfação de necessidades individuais e 
coletivas. A teia social que constitui os movimentos sociais precisa da identificação 
com condições de melhoria das relações concretas de vida e subsistência que se 
materializam no cotidiano. São problemas ou necessidades que a partir da mobilização 
popular encontram reconhecimento em torno de identidades em luta por novos 
direitos e pela própria concretização de direitos assegurados, mas não efetivados260. 

  
Fato é que para as manifestações sociais serem consideradas 

movimentos, imprescindível se torna a existência de um ou mais objetivos 
sociais, embasado em valores da comunidade, abertamente defendidos pelos 
indivíduos, que devem possuir uma clara identidade coletiva anterior à 
constituição da associação. (Custódio e Mendes, 2010, p. 2958-2959). Destarte, 
imprescindível que o conjunto de indivíduos insatisfeitos tenha uma agenda 
política delimitada a fim de não apenas questionar e exigir mudanças genéricas, 
mas com o intuito de apresentar questões específicas a serem resolvidas e, de 
preferência, indicar soluções viáveis aos problemas ou às suas necessidades.  

Por agenda política entende-se a pauta organizada e limitada de assuntos 
que, no caso, são objeto de reivindicação por movimentos sociais, e que devem 
ser levados ao conhecimento dos atores governamentais261. A organização do 
movimento social, seja pela existência de uma liderança, seja pela existência de 
uma agenda política, é um dos fatores mais decisivos à efetividade de seus 
objetivos. 

                                                 
259 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo 
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição. (Brasil, 1988). 
260 CUSTÓDIO, André Viana; MANARIM, Messias Silva. Fundamentos para a compreensão dos 
novos movimentos sociais no Brasil contemporâneo. In: REIS, Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta. 
(Org.) Direitos Sociais e Políticas Públicas: desafios contemporâneos. t. 11. Santa Cruz do Sul: 
EDUNISC, 2011. p. 11. 
261 SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e 
metodológicos”. In: Reis, Jorge Renato; LEAL, Rogério Gesta. (Orgs). Direitos sociais e 
políticas públicas: desafios contemporâneos. t. 8. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2008. p. 2314. 
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Os movimentos sociais foram responsáveis por muitas transformações 
históricas mundiais e evolução da humanidade, sendo relevantes na 
contemporaneidade262. Um dos fatores que torna os movimentos sociais uma 
das ferramentas mais atuais de transformação é a capacidade de se utilizar das 
novas tecnologias, em especial das novas mídias a fim de se expressar.  

Ademais, o levantamento de diversas questões que em muito superam a 
antiga discussão que se cingia à luta de classes e à direção dos meios de 
produção mostram a existência de movimentos sociais mais sofisticados, 
engajado com direitos mais amplos, como educação, saúde e cultura263. Campos 
Junior faz diversas indagações que levam à reflexão sobre tais questões: 

 
Até quando a carreira corrompida dos representantes do povo; a manipulação 
despudorada da opinião pública; a conspurcação consentida dos tribunais; a mídia 
serviçal dos mistificadores, a hipocrisia dos legisladores de conveniência; as políticas 
públicas como instrumentos da dominação de uma classe sobre outra; o 
deslumbramento com o luxo; a capitulação de ideais ante a perspectiva de vida fácil; os 
financiamentos imorais de campanhas, a venalidade partidária, o serviço público como 
valhacouto de carreiristas? 264 

 
Os governos precisam se reinventar. Precisam adequar a democracia à 

contemporaneidade, às novas mídias, aos novos preceitos, e especialmente, 
reformular a forma pela qual os Estados se relacionam com sua população. 
Assim, tanto a democracia quanto os movimentos sociais brasileiros 
continuarão essencialmente gigantes por suas próprias naturezas. 

 
3 “VERÁS QUE UM FILHO TEU NÃO FOGE À LUTA”: a intrínseca 
relação dos movimentos sociais contemporâneos com as novas mídias 

 
A centralidade na participação política, vivenciada em 2013 no Brasil, 

demonstram de forma inequívoca que os brasileiros estão saindo do estágio de 
letargia em que se colocaram nas últimas décadas a fim de proclamar nas ruas 
sua inconformidade com as mazelas que afligem a política nacional, deixando 

                                                 
262 VIAL, Sandra Regina Martini. Direito fraterno, movimentos sociais e bens comuns da 
humanidade: quem é o proprietário se o bem é de todos? In: REIS, Jorge Renato dos; LEAL, 
Rogério Gesta. (Orgs) Direitos Sociais e Políticas Públicas: desafios contemporâneos. t. 6. Santa 
Cruz do Sul: EDUNISC, 2006. 
263 CUSTÓDIO, André Viana; MENDES, Susiane Formentin. Movimentos sociais, novos direitos e 
democracia. In: REIS, Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta. (Orgs). Direitos Sociais e Políticas 
Públicas: desafios contemporâneos. t. 10. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2010. p. 2951. 
264 CAMPOS JÚNIOR, Dioclésio. Até quando?: ensaios sobre dilemas da atualidade. Barueri: 
Manole, 2008. p. 4. 
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claro que fugir da luta não faz parte dessa geração multifacetada e conectada. 
A Internet tem atingido um destaque especial nos últimos tempos, 

porquanto é objeto de discussões que envolvem a sociedade civil, os políticos, 
os Estados, os poderes constituídos e mesmos os intelectuais, todos estudando 
e analisando a importância dessa ferramenta sob os mais variados enfoques e 
óticas. Desde o seu surgimento, no contexto da Guerra Fria, dentro do circuito 
intelectualizado das universidades norte americanas, cujo objetivo inicial era tão 
somente desenvolver uma tecnologia a ser utilizada em face da União Soviética, 
a fim de demonstrar a superioridade dos EUA, a Internet, até então reconhecida 
como Arpanet, teve um desenvolvimento rápido e incontrolável. A ideia inicial 
do Departamento de Defesa dos EUA – manter essa tecnologia em segredo e 
afastada do público – não obteve sucesso.  

Ainda no início dos anos de 1990, a Internet já se apresentava como uma 
grande rede de computadores, vindo a comprovar, pouco tempo depois, a sua 
contextura global. Sua disseminação abrangeu, primeiramente, os países 
desenvolvidos, sendo que os subdesenvolvidos ou em desenvolvimento levaram 
um tempo maior para acessá-la, levando em consideração todas as questões 
econômicas que isto envolve. Todavia, no Brasil, a inclusão tardia tem sido 
cotidianamente abrandada, porquanto a população consegue ter acesso a tal 
tecnologia através da utilização da rede em espaços públicos (escolas, por 
exemplo) ou privados – cybercafé ou lanhouses – que oferecem, a baixo custo, a 
possibilidade de integração tecnologia das populações menos suficientes 
economicamente.  

Toda essa revolução tecnologia propiciada pela Internet tem, como 
característica chave, a disseminação do conhecimento e da informação. A 
Internet tem possibilitado que as pessoas, por meio de sua imensa gama de 
informações, conheçam lugares e acessem um mundo, muitas vezes distante da 
sua realidade, mas com imenso poder de transformá-la. A Internet tem o condão 
de, num primeiro momento, incluir indivíduos, pois atrás da tela todos se 
transformam naquilo que desejam ser, e não necessariamente retratam o que 
verdadeiramente são. 

 As mídias sociais são o mais corriqueiro exemplo do que se afirmou. 
Através de perfis no Facebook, na criação das páginas pessoais – blogs – ou 
mesmo nos comentários postados em páginas eletrônicas, as pessoas 
apresentem apenas a faceta que desejam. Os canais de vídeo têm um sem 
número de “vídeos caseiros” postados mostrando dicas que vão desde macetes 
de beleza, cursos, entretenimento, depoimentos pessoais sobre fatos cotidianos 
até periódicos eletrônicos científicos que transmitem informação e admitem a 
interatividade, podendo, por um processo dialético, produzir conhecimentos. 
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A Internet mudou sensivelmente o modo como as pessoas se relacionam. 
Mudou também a forma de se obter informação. Há uma perceptível reação às 
chamadas mídias tradicionais, que não mais são do que o meio até então 
empregado para se disseminar o conhecimento. 

Desde a invenção da prensa por Gutemberg que o conhecimento, 
utilizando dessa técnica de divulgação, passou a ser disseminado. Tido até então 
como um verdadeiro fenômeno de transformação da sociedade, porquanto 
permitia que as informações fossem dirigidas a um público muito maior, a mídia 
tradicional perde força diante do fascínio provocado pelas mídias novas.  

As novas mídias contrapõem as chamadas mídias tradicionais, 
justamente no modo de produzir e divulgar a informação e o conhecimento. As 
mídias tradicionais se utilizam do modelo unilateral, onde pessoas especificas 
são responsáveis pela produção da informação e do conhecimento, que são 
veiculadas através de panfletos, jornais, revistas, livros e televisões, para um 
número de receptores, no que se convencionou apodar de informação de “um 
para todos”, justamente pela mínima possibilidade de interação existente entre 
produtor e receptor de uma determinada mensagem. Neste processo, o emissor 
é o exclusivo produtor da informação. 

Nas novas mídias esse modelo de “Um para Todos” foi abandonado, 
porquanto houve substancial modificação no método de produção e circulação 
da informação, que agora permite que haja uma efetiva contribuição do receptor 
na mensagem, que passa a retransmiti-la acrescentada do seu ponto de vista. 
Essa mudança de postura, que é reconhecidamente mais ativa, só se tornou 
possível pelo advento da Internet. Assim as novas mídias permitem uma intensa 
colaboração no processo de criação e de divulgação da informação. 

O conteúdo produzido unilateralmente, quando publicizado em rede, 
através das ferramentas de mídia permitem uma imediata interação com os 
leitores que podem se informar, comentar, criticar, compartilhar e reproduzir 
opiniões sobre fatos, notícias e fotos.  A comunicação passa a ser de “Todos 
para Todos”, o que demonstra a característica específica das novas mídias – a 
interatividade. Refere Lévy: 

 
A dimensão da comunicação e da informação, então está se transformando numa 
esfera informatizada. O interesse é pensar qual o significado cultural disso. Com o 
espaço cibernético, temos uma ferramenta de comunicação muito diferente da mídia 
clássica, porque é nesse espaço que todas as mensagens se tornam interativas, ganham 
uma plasticidade e têm uma possibilidade de metamorfose imediata. E aí, a partir do 
momento em que se tem acesso a isso, cada pessoa pode se tornar uma emissora, o que 
obviamente não é o caso de uma mídia como a imprensa ou a televisão265.  

                                                 
265 LÉVY, Pierre. A Emergência do Cyberspace e as mutações culturais. In: Ciberespaço: um 
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Lévy ainda nesta mesma perspectiva, ressalta a existência do espaço 

cibernético referindo a emergência de uma inteligência coletiva: 
 
O que acontece é que, com isso, se recupera a possibilidade de ligação com um 
contexto que tinha desaparecido com a escrita e com todos os suportes estáticos de 
formação. É possível, através disso, reencontrar uma comunicação viva da oralidade, 
só que, evidentemente, de uma maneira infinitamente mais ampliada e complexificada. 
[...]. O importante é que a informação esteja sob forma de rede e não tanto a 
mensagem porque esta já existia numa enciclopédia ou dicionário.266  

 
É inegável que as novas mídias têm apresentado um novo modelo de 

comunicação, e este modelo, mais interativo, tem transformado as relações 
interpessoais e também o agir das sociedades, uma vez que as trocas de 
informações tornaram-se rápidas e contextualizadas, apresentando uma direta 
ligação com os acontecimentos cotidianos, porquanto permite uma divulgação 
instantânea dos fatos e notícias no exato momento em que estes estão 
acontecendo.  

A informação “ao vivo” é prestada por públicos diversos que interagem 
por meio das mídias sociais com todos aqueles que estão interligados. Chama 
atenção, por exemplo, o caso de uma das vítimas da Boate Kiss, de Santa Maria 
– RS, que postou na sua conta do Facebook a informação de que a casa noturna 
estava em chamas antes mesmo que os bombeiros chegassem ao local. 

Nesse sentido, o processo introduzido pelas novas mídias conflita 
sobremaneira com aquele modelo ultrapassado das mídias tradicionais, pois, a 
partir do momento em que se torna possível assumir uma posição ativa, 
passando a fazer parte do debate, abandonando a posição de mero receptor e 
passando a ser também um emissor da informação, não será mais plausível 
afastar essa interatividade do cotidiano daqueles que se acostumaram a viver sob 
esse novo locus social.   

Tudo isso é corroborado pelo atual período vivenciado no Brasil. A 
Internet tem abandonado a indignação letárgica e inerte para convocar os 
cidadãos a lutar por direitos e manifestar sua opinião. Percebe-se uma mudança 
rápida e radical na forma pela qual a democracia é exercida. Os anos de 
“calmaria constitucional” tornaram a população apática politicamente.  

Após a conquista da democracia, um comodismo tomou conta da 
população civil, que pacientemente tem assistido ao desmantelamento do 

                                                                                                                              
hipertexto com Pierre Lévy. In: PELLANDA, Nize M. Campos; PELLANDA, Eduardo 
Campos. (Orgs). Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2000. p. 14. 
266 Idem. 
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Estado, ao aumento da carga tributária, aos insuficientes recursos destinados à 
saúde e à educação, à redução quase à míngua das aposentadorias e a corrupção, 
reconhecidamente um câncer do Estado brasileiro. A partir da popularização da 
Internet, um movimento começou a tomar conta do país. Se antes a informação 
produzida era dirigida de “Um para Todos”, inviabilizando o debate e a crítica, 
com a Internet se inaugura uma nova era. 

A Internet torna possível que cada cidadão manifeste seu pensamento e 
exprima sua opinião sobre os assuntos que estão na agenda pública ou mesmo 
sobre aqueles que fazem parte dos escândalos públicos. Compartilhando as 
notícias e informações, é possível atingir um público muito maior e mais 
heterogêneo, que diante de tantos desmandos, começa a se articular com a 
finalidade de mudar o panorama social e político. 

O cenário em que a Internet foi desenvolvida era bastante peculiar. Após 
a segunda guerra mundial o mundo viu-se polarizado, dividido entre capitalistas 
e socialistas, capitaneados pelos vencedores EUA e União Soviética, que 
buscavam, juntamente com os países aliados, a hegemonia da sua política 
econômica e militar. Era o começo da Guerra Fria, que durou da metade da 
década de 1940 até 1989.  

A tentativa de impor ao outro seu modus vivendi fez com que este período 
ficasse marcado pela “corrida armamentista”, onde cada um dos lados buscava 
desenvolver tecnologias a serem aplicadas no desenvolvimento de armas de 
guerra. Embora essa guerra tenha sido ideológica (por consequência, Guerra 
Fria) foi um período de muita tensão e também de grandes avanços 
tecnológicos, uma vez que as duas potências mundiais detinham armas nucleares 
e, caso houvesse um enfrentamento, comprometeriam a existência da vida 
humana no planeta. Assim, Castells refere: 

 
A criação e o desenvolvimento da Internet nas três últimas décadas 
do século XX foram consequência de uma fusão singular de 
estratégia militar, grande cooperação científica, iniciativa 
tecnológica e inovação contracultural.267 

 
Mas, embora a Guerra Fria tenha causado enormes prejuízos à vida 

humana, não se pode negar a sua contribuição no desenvolvimento de novas 
tecnologias, pois, “a sociedade muda através de conflitos”, e a Internet é uma 
prova disto268. Seu desenvolvimento e aperfeiçoamento é tão rápido que o 

                                                 
267 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação – economia, sociedade e cultura. 
Tradução de Roneide Venâncio Majer. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007. 
268 CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p.15. 
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Estado não consegue manter seu controle sobre ela, passando a ser utilizada 
para trocas de informações científicas e para comunicações pessoais. A Internet 
se difunde e se torna absolutamente indispensável à vida de muitas pessoas na 
contemporaneidade. 

Nada obstante, a característica chave da Internet é o modo pela qual ela 
possibilita a disseminação do conhecimento, fazendo com que os indivíduos 
deixem de ser apenas receptores da informação, mas passem também a fazer 
parte dela, pois podem interagir com o conteúdo. Assim ocorre quando se lê 
uma matéria em um site e logo se posta um comentário, ou quando se cria um 
blog para produzir conteúdos pessoais, repartindo opiniões sobre os mais 
variados assuntos, compartilhando arquivos e fotos, socializando músicas e 
filmes, enfim, há uma mistura de conteúdos que favorecem as relações sociais. 
Inequivocamente, essa última década experimentou um avanço tecnológico sem 
igual, o que evidencia uma transformação no modo de pensar coletivo, que volta 
a questionar com veemência todos os dogmas tidos como absolutos. 

As novas mídias vão proporcionar, por exemplo, que os velhos modelos 
políticos sejam questionados, a tal ponto de se buscar uma ruptura com as 
antigas formas de governos. A comunicação facilitada interfere na quantidade e 
qualidade da informação produzida e consumida, transpondo barreiras 
territoriais e criando, de forma massiva, uma visão de mundo mais coletivizada, 
despertando nos cidadãos o ativismo digital269, que surge na década de 1990 e 
agiganta-se ao longo dos anos. 

Diante desse contexto, percebe-se uma mudança nas formas de 
expressão da democracia, demonstrando que, modernamente, essa se faz através 
do engajamento de pessoas via redes sociais. A Internet tornou-se um fenômeno 
mundial de rapidez na troca de informação, mas não é apenas isso, tem sido 
responsável por uma sensível modificação também na forma das pessoas se 
manifestarem politicamente. Isso ocorre porque “as relações de poder são 
essenciais em todas as sociedades através da História [...], porque quem tem 
poder constrói as instituições em função de seus interesses e valores”270.  

                                                 
269O professor Rafael Oliveira explica ativismo digital: “o termo ativismo judicial significa uma 
‘nova forma de ação política; uma maneira de fazer política através de suportes cibernéticos; 
buscando a veiculação de um ideal através de uma mídia de grande alcance, é o ativismo 
contemporâneo praticado em rede, através da internet’. Resta dizer, é uma militância realizada 
online, através dos meios eletrônicos disponíveis e acessíveis a mais internautas e com custos, no 
mínimo, muito menores das formas tradicionais de manifestação (tais como panfletos, palestras, 
etc)”. (OLIVEIRA, 2011, online). 
270 CASTELLS, Manuel. Castells propõe outra democracia. Trad. Daniela Frabasile. In: Outras 
Palavras. 18 jul. 2011. Disponível em: <http://outraspalavras.net/posts/castells-propoe-outra-
de mocracia>. Acesso em: 18 jul 13. 
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Desse modo, percebe-se que, durante muito tempo, a política e as 
definições de democracia tem se pautado sempre pela ótica daqueles que 
ocupam os cargos políticos. A política é o que os políticos querem que ela seja, 
o que acaba por permitir a utilização da máquina pública em proveito dos 
interesses individuais e pessoais em detrimento dos interesses da coletividade. 

A informação sempre foi uma arma que os governos e governantes 
entenderam por bem afastar dos governados, afinal, quanto menos informações 
estes detiverem menores serão seus questionamentos diante do poder. O 
controle da informação sempre foi fundamental para o exercício do poder271. 

As estruturas do poder começam então a se abalar, a conformidade geral 
passa a gerar uma inconformidade coletiva, posto que, aqueles que se 
indignavam com as situações políticas, mas não tinham um engajamento para 
lutar por uma mudança, hoje vão para a Internet e desfiam seus pensamentos, 
mostram seu repúdio com os desmandos, corrupções, desrespeito às instituições 
democráticas e arregimentam um exército de outros inconformados, que 
replicam a informação, acrescentando também sua opinião, a ponto de 
movimentar toda uma sociedade. 

Hodiernamente, a Internet tem assumido um papel muito importante na 
retomada pela busca da democracia, inclusive em países que vivem sob regimes 
ditatoriais, que jamais tiveram acesso ao mundo além das fronteiras do seu país 
e hoje, por meio da rede mundial, têm a oportunidade de interagir e de conhecer 
outras sociedades, outros povos e começam a reclamar para si os direitos já 
conquistados há muito tempo por aqueles. 

Carvalho e Vieira272 aduzem que a primavera árabe, movimento ainda 
em curso no Oriente Médio, teve como local de discussão os espaços virtuais, 
que acabaram mobilizando a população e definido as estratégias de luta a serem 
implementadas em face dos ditadores que, há décadas, os governavam. É o 
exemplo da Tunísia e do Egito, que acabaram derrubando seus tiranos através 
das manifestações populares organizadas midiaticamente, sendo que, na Líbia, 
os conflitos ainda permanecem, com forte oposição do governo, que tenta a 
todo custo se manter no poder. Todos esses movimentos demonstram que as 
instituições precisam se reinventar, bem como os sistemas constitucionais dos 
Estados. 

 

                                                 
271 Ibidem. 
272 CARVALHO, Flávia Martins de; VIEIRA, José Ribas. Internet ajuda na redefinição do 
espaço público. In: Revista Consultor Jurídico. 25 jun. 2011. Disponível em: <http://www. 
conjur.com.br/2011-jun-25/agora-internet-ajuda-redefinicao-espaco-publico>. Acesso em: 18 
jul 13. 
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4 #OGIGANTEACORDOU: breve esboço das manifestações brasileiras 
recentes  

 
A sociedade brasileira tem passado por um profundo e diferenciado 

processo de transformação. As novas mídias têm possibilitado que haja uma 
maior difusão das informações e possibilitam a construção de conhecimentos. 

Novas práticas políticas necessitam urgentemente ser adotadas pelos 
governos. Portais de transparência surgem como uma opção de política pública. 
A população passa a exigir mais cuidado com a coisa pública e quer satisfações 
sobre os gastos governamentais. Não há mais espaço para a gestão não 
profissional. A utilização do patrimônio público pelos agentes políticos como 
coisa própria não mais é vista com bons olhos. A sociedade está em mudança, o 
governo também deve mudar. 

Essa mudança é real e acontece no momento presente. Ainda em abril 
de 2013, manifestantes foram às ruas da capital dos gaúchos protestar contra o 
aumento das passagens de ônibus. O movimento chamou atenção do país, mas 
ficou aqui, isolado, pois representava um problema local. 

Em 02 de junho o Governo do Estado de São Paulo anunciou o 
aumento de R$ 0,20 (vinte centavos) nas tarifas do transporte público. O 
Movimento Passe Livre – MPL, seguindo o exemplo dos porto-alegrenses 
convocou manifestantes para protestarem contra tal acréscimo. O primeiro 
protesto aconteceu no dia 06 de junho e fechou as avenidas Paulista, Nove de 
Julho e Vinte Três de Maio. O aparato policial do Estado foi convocado e com 
truculência tentou reprimir as manifestações. 

Embora perseguidos, os manifestantes retornaram às ruas nos dias que 
se seguiram e ganharam a adesão de outros tantos brasileiros que, cansados dos 
desmandos e devaneios da classe política, trouxeram para a rua uma séria de 
reclamações e inconformidades, agregando causas às manifestações. A hashtag 
#VemPraRua se disseminou pelo país e protestos eclodiram em todas as 
regiões. Os manifestantes marcavam os protestos via Internet, sem qualquer 
interferência relevante de partidos políticos.  

A força de tal manifestação, embora desprezada e violentamente 
reprimida num primeiro momento pelo governo, que desejava conter as 
manifestações e, tendenciosamente colocava medo na população civil ao definir 
os atos de protestos como atos de selvageria e vandalismo, fortaleceu o 
sentimento de pertencimento e amor pelo país, conseguindo despertar a 
população no que tange à relevância da participação política ativa. A truculência 
deu lugar à inteligência, o Estado, agora com medo da voz que ecoava nas ruas, 
passa a acelerar projetos de interesse popular e a abandonar projetos de lei que 
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contavam com a antipatia dos cidadãos. Apenas no dia 17 de junho é que a 
Presidente da República se manifestou, mesmo que indiretamente, sobre os 
protestos.  

Novos atos foram marcados e, no dia 21 de junho, a Presidente 
pronunciou-se em rede nacional, agora de forma direta, prometendo mudanças 
e reformas há muito tempo esquecidas. No dia 25 de junho, a Câmara dos 
Deputados rejeita a PEC 37 – que limitava os poderes investigatórios do 
Ministério Público, e era um dos pedidos manifestados nas ruas.  

Diante do que chamaram de “agenda positiva”, mudanças foram 
implementadas e o projeto de lei 204/2011 do Senador Pedro Taques 
(PDT/MT) que pugna pela transformação da corrupção em crime hediondo, 
que estava com a tramitação parada, foi votado rapidamente no Senado e 
encaminhado à Câmara em tempo recorde. A PEC 196/2012 que estabelece o 
voto aberto nas votações para cassação de mandato parlamentar foi aprovada na 
Comissão de Constituição e Justiçada Câmara. O PDC 234/2011, conhecido 
como o projeto da “cura gay” foi retirado de tramitação. 

Estes movimentos demonstraram que a população não aceita ser 
subjugada. Acuados, os governantes, dentre os quais há os que pensam apenas 
no deleite próprio e faziam ouvidos mocos àquilo que era anseio da sociedade, 
obrigaram-se a tomar uma posição.  

Se o estopim do processo foram os R$ 0,20 (vinte centavos) das tarifas 
do transporte público, o que estava por vir era muito maior, como bem se viu 
noticiado pela mídia. A Internet conseguiu fazer com que a indignação letárgica 
e inerte dos cidadãos se transformasse em força ativa, chamando-os a lutar por 
direitos e manifestar sua opinião. Percebe-se uma mudança rápida e radical na 
forma pela qual a democracia é exercida. Os anos de “calmaria constitucional” 
tornaram a população apática politicamente, mas essa apatia parece estar 
desaparecendo. 

Após a conquista da democracia, um comodismo tomou conta da 
população civil, que pacientemente tem assistido ao desmantelamento do 
Estado, ao aumento absurdo dos impostos, aos insuficientes recursos 
destinados à saúde e educação, à redução quase à mingua das aposentadorias e a 
corrupção, reconhecidamente um câncer do Estado brasileiro. A partir da 
Internet, um movimento começou a tomar conta do país. Se antes a informação 
produzida era dirigida de “Um para Todos”, inviabilizando o debate e a crítica, 
com a Internet se inaugura uma nova era.  

A Internet torna possível que cada cidadão manifeste seu pensamento e 
exprima sua opinião sobre os assuntos que estão na agenda pública ou mesmo 
sobre aqueles que fazem parte dos escândalos públicos. Compartilhando as 



A Jurisdição Constitucional e os Direitos Fundamentais nas relações privadas: questões contemporâneas 

 

- 139 - 

 

notícias e informações, é possível atingir um público muito maior e mais 
heterogêneo, que diante de tantos desmandos, começa a se articular com a 
finalidade de mudar o panorama social e político. 

Foram os vinte centavos mais caros na história recente dos governantes 
do país, pois transformaram uma população inteira. A Internet, parceira desse 
processo, traz à sociedade da comunicação uma centralidade pungente. Se havia 
alguma dúvida do poder transformador das mídias sociais, hoje ela está 
suplantada. Uma nova democracia surge, e que tenhamos tranquilidade para dar 
rumos melhores à nação.  
 
5 Conclusão 

 
O sucesso da democracia pode ser considerado a efetiva participação 

política dos cidadãos tanto na discussão e elaboração da agenda política nacional 
quanto na fiscalização das políticas públicas implementadas. Fato é que o 
crescimento populacional e o distanciamento do cidadão da esfera de decisão 
pública, em especial devido ao hodierno período de relativa estabilidade política 
e econômica brasileira, denotam uma certa crise do sistema democrático pátrio. 

 As novas mídias, neste contexto, têm contribuído à disseminação de 
informações, que acabam sendo foco de reflexão dos cidadãos, que veem uma 
nova modalidade de exercício da cidadania: o ciberespaço criado pelo advento 
da Internet. Vislumbrando um novo campo para manifestarem-se, os indivíduos 
compartilham dados, anseios, dúvidas e expressam suas opiniões. 

O virtual certamente pode ser um importante campo para incremento da 
qualidade da participação política nacional. A existência de portais de 
transparência governamentais é uma forma de dar mais subsídios aos cidadãos 
de questionarem os rumos que o país está tomando. As redes sociais, com o 
compartilhamento de notícias, críticas e sugestões também auxiliam na 
formação de cidadãos mais politizados. 

Assim foi com o Movimento Passe Livre, criado originalmente pela 
convergência no interesse em barrar o aumento da passagem de transporte 
público de São Paulo em R$ 0,20 (vinte centavos). Paulatinamente a população 
organizou-se no ciberespaço, principalmente pelas redes sociais Facebook e 
Twitter, até culminar em dezenas de manifestações de protesto em diversas 
cidades brasileiras. A possibilidade de se dar visibilidade às suas reivindicações 
fez com que diversos segmentos marginalizados ou com seus direitos 
afrontados fossem às ruas também, como homossexuais, afrodescendentes e 
mulheres. 

Infelizmente o Estado não soube lidar com esta nova modalidade de 
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participação política, excedendo-se nos confrontos ao invés de dialogar. Gize-se 
que a onda de protestos brasileiros ocorridas em 2013 não pode ser considerado 
um movimento social, mas sim uma manifestação de insatisfação popular.  

A democracia brasileira pode, com auxílio das novas mídias, apresentar 
um incremento qualitativo, haja vista a possibilidade destas em conscientizar, 
informar e politizar os cidadãos, que então, imbuídos do sentimento de 
pertencimento, participarão com mais afinco na vida política brasileira. Que os 
vinte centavos que despertaram o gigante Brasil não sejam esquecidos, mas que 
manifestar-se passe a fazer parte do cotidiano pátrio, culminando na maior 
organização da sociedade civil não somente para exigir do Estado, mas para 
autoresponsabilizar-se acerca dos rumos assumidos pela nação. 
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POR UMA INTERPRETAÇÃO NÃO APENAS LITERAL DAS 

SOCIEDADES LIMITADAS 

 
 

Henrique Avelino Lana273 

 
 
1 Introdução 
 

Busca-se demonstrar ser coerente apreciar a sociedade limitada não 
apenas em seu caráter estático, mas, também, por uma compreensão 
eminentemente dinâmica, por sê-la um feixe de relações contratuais que buscam 
organizar os fatores de produção, conciliando-se seus custos. Será feita uma 
abordagem econômica deste tipo societário.  

Almeja-se evidenciar que há relação direta entre as sociedades limitadas e 
as ferramentas metodológicas trazidas pela Análise Econômica do Direito, tais 
como: a maximização dos interesses, bem estar e riquezas; custos de 
oportunidade, transação, produção e comprovação; eficiência; incentivos 
positivos e negativos; e jogos de cooperação. 

Não se pretende neste trabalho esgotar todos os temas que envolvem as 
sociedades limitadas. Caso fosse essa a intenção, correr-se-ia o risco de torná-lo 
de certa forma superficial, ou extenso demais, haja vista a magnitude e 
diversidade de temas que cercam este tipo societário. 

A sociedade limitada merece, ainda mais, uma apreciação e reflexão que 
vai além de sua visão eminentemente estática, devendo-a ser considerada 
também mediante uma visão econômica e dinâmica. Para tanto, é de 
fundamental importância a utilização das ferramentas metodológicas inerentes à 
Análise Econômica do Direito. 
 Desta feita, por uma visão não apenas literal da lei, analisa-se a seguir as 
sociedades limitadas em sua perspectiva principalmente dinâmica, cuja acepção é 
de suma relevância no atual contexto capitalista e pós moderno. 

 
2 Contornos gerais das sociedades limitadas 

 
Como o próprio nome faz referência, está-se diante de uma sociedade274, 

                                                 
273 Doutorando e Mestre em Direito Privado pela PUC/MG. Especialista em Direito 
Empresarial pela PUC/MG. Professor e advogado em Belo Horizonte/MG. Email:  
henrique@mpatrocinio.com.br 

 



Aneline dos Santos Ziemann & Felipe Dalenogare Alves 

 

- 144 - 

 

o que implica, no primeiro momento275, a existência de duas ou mais pessoas 
que pretendam, em conjunto, envidar esforços para realizar uma atividade 
negocial objetivando a divisão dos resultados econômicos apurados. As 
sociedades de responsabilidade limitada podem ser de duas espécies ou tipos: as 
sociedades anônimas, de capital dividido por ações; e as sociedades limitadas, 
cujo capital se divide em quotas, chamadas na legislação anterior, Decreto n.º 
3.708/19276, de sociedades por quotas de responsabilidade limitada. Conforme 
Osmar Brina Corrêa-Lima, “o capital social da companhia é dividido em ações. 
Esta tem sido considerada uma das características deste tipo societário”277. Para 
José Xavier Carvalho de Mendonça “a sociedade anônima é aquela em que 
todos os sócios denominados acionistas ou acionários, respondem pelas 
obrigações sociais até o valor com que entraram ou prometeram entrar para a 
formação do capital social”278. 

É, exclusivamente, destas últimas (sociedades limitadas, de quotas, cuja 
responsabilidade é limitada) que se ocupa o presente trabalho, haja vista sua 
marcante e preponderante característica de ser uma sociedade de pessoas279, nas 

                                                                                                                              
274 O novo Código, que pretendeu ordenar a matéria relativa às pessoas jurídicas em geral, 
denomina "sociedades simples" aquelas que possuem finalidade civil. O novo diploma as 
distingue da "sociedade empresária" (art. 982). Considera-se empresária a sociedade que tiver 
por objeto o exercício de atividade própria de empresário e simples, as demais. Na mesma senda 
do direito anterior, será sempre considerada empresária a sociedade por ações, conhecida 
também como sociedade anônima, e simples, a sociedade cooperativa. 
275 Utilizou-se a expressão “no primeiro momento”, pois não foram desconsideradas as hipóte-
ses nas quais é permitida, no Brasil, excepcionalmente, a existência formal de uma sociedade 
com apenas um sócio. 
276 BRASIL. Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919: regula a Constituição de Sociedades por 
Quotas de Responsabilidade Limitada. Diário Oficial da União, Brasília. 15 jan. 1919. Disponível em: 
<http://www.dnrc.gov.br/Legislacao/decreto/dec3708.htm> Acesso em: 13 abr 12.  
277 LIMA, Osmar Brina Corrêa. Sociedade anônima. (Curso de direito Comercial; 2). Belo 
Horizonte: Del Rey, 1995b. p. 45. 
278 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. v. 2. Campinas: 
Booksller, 2001. p. 315. 
279 Respeitável parte da doutrina especializada distingue as sociedades como sendo de pessoas, 
de capital ou híbrida. No entanto, respeitosamente, opta-se neste artigo em tratar a sociedade 
limitada como possuidora de natureza eminentemente de pessoas, e não de capital, haja vista o 
artigo 1.057 do Código Civil. Neste desiderato, vê-se: “Na doutrina, há aqueles que sustentam 
serem as sociedades limitadas de pessoas, há outros que verificam a possibilidade destas socie-
dades serem consideradas de capital, nos casos em que o contrato social estabelecer a aplicação 
supletiva da legislação do anonimato. Há, também, aqueles que sustentam tratar-se de sociedade 
mista, diante da impossibilidade de se adequar a limitada a nenhuma destas categorias. A meu 
ver, em face do estabelecido no art. 1.057, do Código Civil de 2002, as sociedades limitadas 
serão sempre sociedade de pessoas, pois a necessidade de anuência de outros sócios para que a 
quota possa ser cedida a terceiros demonstra a relevância das características pessoais de cada 



A Jurisdição Constitucional e os Direitos Fundamentais nas relações privadas: questões contemporâneas 

 

- 145 - 

 

quais há a intenção comum de aglutinar forças visando a realização de atividade 
econômica para obtenção e repartição dos lucros entre os sócios. Nos termos 
do artigo 981 do Código Civil, “celebram contrato de sociedade as pessoas que 
reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício 
da atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”280.  

Ao contrário dos contratos bilaterais, nos quais há prestações e 
contraprestações antagônicas entre os celebrantes, a prestação e objetivo do 
contrato de sociedade caminha na mesma direção: todos os sócios buscam 
exercer a mesma atividade econômica com a finalidade de lucrar. Nesse sentido, 
é célebre a concepção de que o contrato de sociedade, tal como os da limitada, é 
um contrato plurilateral, no qual as partes convergem seus esforços para um fim 
comum e, naturalmente, econômico. 

Assim, entre os sócios que compõem, por um contrato plurilateral281, as 
Sociedades limitadas, deve existir afinidade de interesses e de objetivos. Essa 
relação chama-se affectio societatis. Há que se presenciar convergência de vontades 
para se alcançar o benefício comum, qual seja, o lucro. A tal relação some-se 
ainda a vontade de aceitar em comum determinados riscos, bem como a 
necessidade de os sócios colocarem interesses sociais em sobreposição aos 
interesses de cada um.  

Dessa forma, ao se tratar das sociedades neste trabalho, vislumbra-se a 
situação na qual há a comunhão de esforços de duas ou mais pessoas que se 
obrigam a contribuir para o exercício de uma atividade negocial com objetivos 
econômicos, visando a repartição dos lucros dentre os sócios. Sabe-se que o 
início da história das sociedades mercantis paira sobre a idade média. Naquela 
remota época, verificava-se a presença de tipos societários antagônicos e 
distintos entre si. É verdade que a Alemanha, no final do sec. XIX, foi o 
primeiro país a se utilizar deste tipo societário. É verdade, também, que séculos 
antes já havia a sociedade por ações, as S/A, espécie societária que já implicava 

                                                                                                                              
integrante da sociedade. A quota não poderá ser livremente cedida em favor de terceiros, pois se 
trata de sociedade de pessoas. É essa classificação, inclusive, que melhor se enquadra à realidade 
brasileira, em face do usual número reduzido de quotistas”. PATROCÍNIO, Daniel Moreira do. 
Sociedades Limitadas: comentários. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2008, p. 7.  
280 BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002: institui o Código Civil. Diário Oficial da 
União, Brasília, 11 jun. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 
2002/L10406.htm>. Acesso em: 12 abr 12.  
281 “O contrato de sociedade - viu-se no Capítulo III, item 2 -, consoante doutrina aprimorada 
por Tulio Ascarelli e de aceitação hoje dominante, é subespécie que se aloja na categoria dos 
contratos plurilaterais. Daí a doutrina mais atual o conceituar como um contrato plurilateral, de 
organização e colaboração, ou seja, com comunhão de escopo”. LUCENA, José Waldecy. Das 
Sociedades Limitadas. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 674. 
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na responsabilidade limitada dos seus membros pelas obrigações da sociedade. 
As sociedades limitadas foram concedidas de modo a estimular o 

desenvolvimento das atividades empresárias de pequeno porte. Afinal, em época 
anterior ao seu surgimento no Brasil, o potencial investidor possuía, 
basicamente, três opções: ou se registrava formalmente na condição de 
comerciante individual; ou constituía alguma das sociedades reguladas no 
Código Comercial de 1850; ou optava por uma sociedade anônima. 

Fato é que, nos dois primeiros casos, acabava por assumir um risco 
considerado exacerbado em relação ao seu patrimônio pessoal, tendo em vista 
que o então comerciante individual, bem como os sócios daquelas espécies 
societárias reguladas no Código Comercial de 1850, respondia, pessoalmente, 
ilimitadamente, pelas dívidas decorrentes da atividade dita comercial. Assim, 
caso, à época, o indivíduo pretendesse se inserir em um tipo societário de 
responsabilidade limitada, não restava alternativa senão a da sociedade anônima. 

No entanto, a opção pela sociedade anônima somente se mostrava 
viável ou coerente na hipótese de se desenvolver uma atividade econômica de 
grande porte, mais complexa, haja vista os altos custos necessários à observância 
das formalidades impostas pela legislação. A sociedade anônima possui sua 
origem atrelada a grandes empreendimentos282, tais como as grandes navegações 
do século XVII, que implicavam em responsabilidade limitada à contribuição 
dada ao capital social.  

Para estes empreendimentos, mostrava-se vantajosa a mobilização de 
grandes investimentos econômicos, tendo como escopo a descoberta e 
manutenção de terras novas. Os investidores eram seduzidos pelo propósito de 
acumular, cada vez mais, suas riquezas a partir da conquista de terras novas e, 
com isso, acumular o retorno financeiro esperado. 

Buscava-se assim, por uma escolha racional, maximizar seus interesses, 
riquezas e bem estar, mediante melhor alocação possível de bens escassos 
(recursos financeiros). 

Assim, a sociedade anônima surge para suprir os interesses econômicos 
dos negócios com elevados investimentos financeiros. Eclodiu para atender às 
expectativas de crescimento econômico de seus investidores, os quais eram 

                                                 
282 Mencionem-se dois empreendimentos, cujas características se aproximam deste tipo de 
sociedade. 
O primeiro deles foi o chamado Banco São Jorge, surgido em Gênova no ano de 1407. O 
segundo empreendimento citado pela doutrina como sendo precursor das sociedades anônimas 
é a Companhia Holandesa das Índias Orientais, criada em 1604, seguida pela Companhia das 
Índias Ocidentais, constituída em 1621. No Brasil, a primeira sociedade anônima que se tem 
notícia foi a Cia. De Comércio do Brasil em 1636, e a segunda, o Banco do Brasil, de 1808. 

http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=794
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estimulados a investir capital financeiro de modo a possibilitar que todos, 
juntos, formassem um grande empreendimento, de grande complexidade e vulto 
econômico. 

As Companhias ou Sociedades Anônimas brasileiras instaladas no Brasil 
são regidas pela Lei especial n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976283 e suas 
alterações, bem como pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002284, em seus 
artigos 982285, 1.088286, 1.089287 e 1.160288. 

Mediante a simples leitura do art. 1º289 da lei 6.404/76, nota-se que a 
Sociedade anônima (ou Companhia,290 tal como também é chamada) possui seu 
capital dividido por ações e a responsabilidade pela atividade exercida pelos 
acionistas deverá ser limitada ao preço das ações subscritas ou adquiridas por 
cada um. Fabio Ulhôa Coelho explica que: “é bastante complexo, mas, grosso 
modo, trata-se de uma referência à contribuição que os sócios dão para a 
sociedade desenvolver a atividade econômica dela.”291. Modesto Carvalhosa292 
expõe que “o seu capital divide-se em partes que não são iguais quanto ao seu 
valor, permitindo-se a emissão de ações com o valor nominal igual a emissão de 

                                                 
283 BRASIL. Lei nº 6.404 - de 15 de dezembro de 1976. Diário Oficial da União, Brasília, 17 dez. 
1976. Disponível em: <http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1976/6404.htm>. 
Acesso em: 13 abr. 2012. 
284 BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002: institui o Código Civil. Diário Oficial da 
União, Brasília, 11 jun. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis 
/2002/L10406.htm>. Acesso em: 12 abr. 2012. 
285 Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por 
objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as 
demais.  Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a socieda-
de por ações; e, simples, a cooperativa. 
286 Art. 1.088. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se 
cada sócio ou     acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. 
287 Art. 1.089. A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, 
as disposições deste Código.  
288 Art. 1.160. A sociedade anônima opera sob denominação designativa do objeto social, 
integrada pelas expressões "sociedade anônima" ou "companhia", por extenso ou abreviadamen-
te. Parágrafo único. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista, ou pessoa 
que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa. 
289 Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a 
responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas 
ou adquiridas. 
290 A semântica da palavra "Companhia" vem da junção de "cum" (com) mais "panis" (pão), ou 
seja, unir o pão.  
291 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial. 2. v. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 64-
65.  
292 CARVALHOSA, Modesto. Comentários ao código civil: parte especial do direito de empresa; da 
sociedade personificada: arts. 1052 a 1.195. v. 13. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 5. 
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ações sem valor nominal”.  
Ou seja, a sociedade anônima é uma sociedade empresária em que há 

limitação da responsabilidade dos seus sócios, chamados de acionistas, até o 
valor da emissão de suas ações. Diante desse cenário, em vista da inexistência de 
uma alternativa razoável, o potencial empreendedor acabava optando por dar 
outra destinação, que não a atividade dita comercial, a seus recursos financeiros. 
Esta opção (dar outra destinação aos recursos financeiros) não era a mais 
conveniente, haja vista o interesse social e econômico em prol do exercício do 
empreendedorismo e da atividade negocial. Assim, quanto maior a quantidade e 
mais diversas modalidades de atividades econômicas estiverem sendo exercidas, 
mais tributos poderão ser arrecadados, mais empregos serão gerados, mais 
clientes e parceiros comerciais serão acumulados, enfim, fomenta-se, 
sobremaneira, a dinamicidade da economia devido ao empreendedorismo293.  

Sobretudo após a Revolução Industrial, era nítida a necessidade de se 
criar um tipo societário que pudesse servir, razoavelmente, a empreendimentos 
de pequenos e médios portes. Assim, em 1882, o legislador germânico foi o 
pioneiro ao criar a sociedade cuja responsabilidade patrimonial seria limitada, 
atendendo-se aos anseios dos comerciantes, eis que bastavam tão somente dois 
sócios para ensejar sua constituição, de maneira simplificada, sendo imputado a 
cada um, a título de responsabilidade, apenas o respectivo valor unitário 
contribuído para a formação do capital social. Nesse cenário, no final do século 
XIX, na Alemanha, emanaram-se as Sociedades limitadas por agregarem 
condições que os demais tipos societários possuíam de mais interessante: baixa 
burocracia, cumulada com a responsabilidade limitada de todos os sócios. 
 A conjugação dessas características incentivara a utilização deste tipo 
societário no Brasil e no mundo, haja vista os notórios benefícios e vantagens 
em termos de desenvolvimento econômico e segurança a seus constituidores. 
Contribui-se para a economia, pois a menor burocracia e responsabilidade 
limitada, certamente, encorajam os cidadãos interessados a aventurarem-se na 
árdua atividade negocial, na medida em que os particulares passam a ter, 
legalmente, um limite máximo de prejuízo a sofrer, caso não se tenha êxito em 
seu empreendimento.  

Ao saber até onde poderia ir o seu prejuízo pessoal, proporcionado pela 
responsabilidade patrimonial limitada, surgem meios de provisionar até quanto 
o patrimônio pessoal do investidor poderá ser comprometido, caso não se 
obtenha sucesso (lucro). 

                                                 
293 No entanto, conforme oportunamente observa Magalhães (2007, p. 345) “considerando a 
função social econômica da empresa como fonte geradora de riquezas, impostos, emprego e 
lucro, não é certo dizer que, só por funcionar, a empresa cumpre sua função social”. 
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 Feitas essas ponderações gerais atinentes às sociedades limitadas, analisa-
se a seguir seus aspectos econômicos, em um contexto pós modernista, atual, 
capitalista e que sobrelevam a sua importância, por ser este, inclusive, o objetivo 
principal deste trabalho. 
 
3 Por uma compreensão não apenas estática e não apenas literal da lei 
 

No cenário atual, mostra-se adequado que seja dada pelo operador do 
direito nova interpretação às normas jurídicas, podendo se valer, inclusive de 
outras ciências. O exercício da empresa representa inarredável relação entre as 
ciências jurídicas e econômicas294. Foram os economistas que, inicialmente, 
estudaram as maneiras pelas quais os indivíduos fabricam, produzem e 
distribuem os serviços ou produtos necessários à sua sobrevivência, conforto, 
deleite ou bem estar.  

Para o exercício da empresa, necessita-se de recursos economicamente 
valoráveis, advindos de importantes negócios jurídicos e, considerando-se a 
contínua ascensão e especialização do trabalho humano, revela-se ínfima a 
hipótese de que algum serviço seja prestado ou algum bem produzido, do início 
ao fim, exclusivamente por um único ser e advindo, unicamente, dos recursos 
de sua propriedade. Conforme Adam Smith:  

 
O maior aprimoramento das forças produtivas do trabalho, e a maior parte da habili-
dade, destreza e bom senso com os quais o trabalho é em toda parte dirigido ou execu-
tado, parecem ter sido resultados da divisão do trabalho. [...] A divisão do trabalho, na 
medida em que pode ser introduzida, gera, em cada ofício, um aumento proporcional 
das forças produtivas do trabalho. A diferenciação das ocupações e empregos parece 
haver-se efetuado em decorrência dessa vantagem. Essa diferenciação, aliás, geralmente 
atinge o máximo nos países que se caracterizam pelo mais alto grau da evolução, no to-
cante ao trabalho e aprimoramento; o que, em uma sociedade em estágio primitivo, é o 
trabalho de uma única pessoa, é o de várias em uma sociedade mais evoluída. [...] Se 
examinarmos todas essas coisas e considerarmos a grande variedade de trabalhos em-
pregados em cada uma dessas utilidades, perceberemos que sem a ajuda e cooperação 
de muitos milhares não seria possível prover às necessidades, nem mesmo de uma pes-
soa de classe mais baixa de um país civilizado, por mais que imaginemos - erroneamen-
te - é muito pouco e muito simples aquilo de que tais pessoas necessitam.295 

 

                                                 
294 Sobre as diferentes formas de inteiração entre o Direito e a Economia, vide: LEAL, Rogério 
Gesta. Impactos Econômicos e sociais das decisões judiciais: aspectos introdutórios. Brasília: Enfam, 2010. p. 
15-83. 
295 SMITH, Adam. Uma investigação sobre a natureza e causa das riquezas das nações. São Paulo: 
Hemus, 2003.  p. 11-12. 
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 Mesmo que se cogite um serviço ou um bem produzido ou distribuído 
exclusivamente por um indivíduo e seus próprios recursos, seria muito mais 
eficiente caso fosse realizado via esforço mútuo de várias pessoas, sendo cada 
um diretamente responsável por um setor específico da cadeia produtiva. É 
certo que a produção de bens e serviços resulta do agrupamento de recursos 
financeiros e naturais, acrescendo-se a estes as habilidades e mão de obra do 
indivíduo, bem como seu conhecimento e desenvolvimento tecnológico 
existente. E, sob todos estes, mostra-se imprescindível que haja organização.  

No atual contexto, somente mediante organização dos recursos escassos 
podem coexistir de forma eficiente296 e harmoniosa297 tais fatores, sem os quais 
não se pode obter a finalidade da empresa: a produção ou circulação de bens ou 
serviços para se auferir lucro.  
 Para José Paschoal Rossetti economia é: 

 
Fundamentalmente, o estudo da escassez e dos problemas dela decorrentes. A escassez 
implica escolhas e custos de oportunidade. Escolher a melhor forma de empregar re-
cursos escassos é o problema básico de toda sociedade economicamente organizada.298 

 

                                                 
296 “Acerca do conceito de eficiência, a teoria econômica apresenta dois modelos mais conheci-
dos: o de Pareto e o de Kaldor-Hicks. Sobre estes dois construtos, Sztajn leciona que o primeiro 
é mais usual, segundo o qual os bens são transferidos de quem os valoriza menos para aqueles 
que lhes atribuem maior valor. Portanto, seria a troca em que numa determinada sociedade 
alguém tivesse sua condição melhorada sem que houvesse a piora na condição de outrem. 
Outrossim, o segundo critério, de kaldor e Hicks, parte da premissa de que as normas devem ser 
planejadas com objetivo de causar o máximo de bem-estar para o maior número de pessoas, de 
modo que os ganhos totais compensem, de forma teórica, as eventuais perdas sofridas por 
alguns. SZTAJN apud RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; GALESKI, Irineu Júnior. Teoria Geral 
dos Contratos: contratos empresariais e análise econômica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 86. 
297 “O critério de Kaldor-Hicks busca superar a restrição imposta pelo ótimo de Pareto de que 
mudanças somente são eficientes se nenhum indivíduo fica em posição pior. Pelo critério de 
Kaldor-Hicks, o importante é que os ganhadores possam compensar os perdedores, mesmo que 
efetivamente não o façam. Isso quer dizer que o critério de Kaldor-Hicks permite que mudanças 
sejam feitas ainda que haja perdedores. Para ilustrar, considere este exemplo. A prefeitura da 
cidade de São Paulo recentemente proibiu a colocação grandes cartazes de propaganda na 
cidade. Houve “perdedores”, e disso não resta dúvida porque várias pessoas perderam seus 
empregos e outras tantas perderam seus negócios. Por outro lado, o sólido apoio da população à 
nova legislação parece indicar que os ganhos do restante da população (os “ganhadores”) 
excederam as perdas do grupo de “perdedores”. Novamente, note que pelo critério de Pareto 
esses “perdedores” teriam que ser de fato compensados, de modo que deixassem de perder. Mas 
pelo critério de Kaldor-Hicks, basta que essa compensação seja possível, mesmo que de fato não 
ocorra.” SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é pesquisa em Direito e Economia? Cadernos 
Direito GV.São Paulo, v. 5, n. 2, mar. 2008. p. 24-25. 
298 ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 87. 
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 Desse modo, apresenta-se a empresa como sendo o resultado de quatro 
fatores, quais sejam: terra - recursos naturais; trabalho - mão de obra; capital - 
dinheiro; tecnologia - conhecimentos técnicos; somados à organização299. A 
empresa, sob uma visão econômica, é um conjunto de relações ou transações 
jurídicas, celebradas mediante contratos, pelas quais há o risco de se ter sucesso 
ou não. Para Ronald Coase, uma empresa, portanto, consiste em um sistema de 
relações que vem a existir quando a direção dos recursos é dependente de um 
empresário300. Como bem frisa Franciso Satiro Souza Júnior, acerca da 
organização: 

 
A “organização” surge na constituição da sociedade e presta-se à coordenação dos 
inúmeros contratos e interesses que a ela convergirão. Qualquer sociedade, portanto, 
apesar de não deixar de ter um caráter contratual, pela complexidade de sua destinação 
caracteriza-se como organização, constituindo um “contrato-organização” que se dis-
tancia substancialmente dos contratos tradicionais [...].301  

 
 Afinal, por exemplo, para se obter o fator trabalho, o empresário celebra 
contratos trabalhistas com seus empregados, mediante pagamento de salário. 
Para obter o fator capital, mostra-se necessário celebrar, por exemplo, contratos 
com o poder público ou instituições bancárias, mediante obtenção de crédito e 
pagamento de juros. No mesmo sentido, no atual contexto pós moderno, para 
se obter o fator terra, é necessário, por exemplo, celebrar contrato de locação, 
arrendamento, compra e venda, etc. Para obter o fator tecnologia, é necessário a 
celebração de contratos com fornecedores de royalties ou aquisição de máquinas, 
etc. Veja-se que a empresa merece ser visualizada economicamente mediante 
organização, conjunta, dos fatores acima e não apenas como a soma de trabalho, 
terra, capital e tecnologia. Ou seja, a simples junção dos fatores acima implica 
uma abordagem estática da empresa. 
 Por outro lado, em havendo concomitantemente todos os fatores 
(capital, terra, trabalho e tecnologia) acrescidos de efetiva organização, 
consequentemente, será acarretada uma gama de transações jurídicas, celebradas 

                                                 
299 “Os recursos de produção são também denominados fatores de produção. Eles são constitu-
ídos pelas dádivas da natureza (fator terra), pela população economicamente mobilizável (fator 
trabalho), pelas diferentes categorias de capital (fator capital) e pelas capacidades tecnológicas 
(fator tecnologia) e empresarial (fator empresarialidade ou organização)”. ROSSETTI, José 
Paschoal. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 91. 
300 “A firm, therefore, consists of the system of relationships which comes into existence when the direction of 
resources is dependent on an entrepreneur.” (COASE, 1988. Tradução nossa). 
301 SOUZA JÚNIOR, Franciso Satiro. Dissolução De Sociedades Anônimas. In: Finkelstein, Maria 
Eugênia Reis; Proença, José Marcelo Martins. (Coords.). Direito Societário: Gestão e Controle. 
São Paulo: Saraiva, 2008. p. 155. 
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por contratos, os quais são imprescindíveis para a organização da empresa. 
Logo, quando há, pela organização, um conjunto de relações jurídicas 
contratuais que objetivam a junção, cada vez maior, dos fatores, trata-se, então, 
da abordagem dinâmica da empresa, afinal, a empresa está, nesse caso, em pleno 
funcionamento.  
 Durante o exercício da empresa, o empresário, valendo-se dos fatores de 
produção, possui vários custos, dentre eles os representados por salários de 
funcionários, juros em face de instituições financeiras, preços de royalties, contas 
de água e luz, etc. Estes são os denominados “custos de produção”, 
objetivamente mensuráveis em termos monetários. Em prol do sucesso, mostra-
se imprescindível, racionalmente, escolher a forma de alocação dos recursos 
escassos utilizados no exercício da atividade econômica (tempo, dinheiro, etc.). 
Assim, são continuamente feitas escolhas racionais por quem exerce a 
empresa302.  

Para Cristiane Rosa de Carvalho: 
 

[...] o agente humano, ao perseguir seus fins, sempre se coloca diante de uma escolha: 
satisfazer uma necessidade em detrimento de outra. O agente sempre se coloca, mesmo 
nas tarefas mais comezinhas da vida diária, num ponto de bifurcação: agir numa ou 
noutra direção (ou mesmo agir ou omitir). Toda escolha, por sua vez, depende do valor 
que o agente atribui às presentes alternativas que se lhe apresentam no momento em 
que tem de optar por agir de uma ou de outra forma. Assim, a escolha pode surgir de 
algo como tomar o desjejum matutino ou renunciar a ele com o fim de chegar cedo no 
trabalho, ou mesmo salvar a própria vida ou colocar-se no caminho de uma bala para 
poupar um ente querido. Seja qual for a alternativa que se apresente ao agente, ele es-
colhe a ação a ser realizada com base num código de valores.303 

 

 Além dos “custos de produção detidos” pelo empresário, a ciência 
econômica também aponta a existência do “custo de oportunidade”304 os quais 
representam “o que se abre mão de ganhar” com outro tipo de atividade, ao se 
exercer a empresa. Ademais, ao estar a empresa em funcionamento e, 

                                                 
302 “A necessidade de escolher decorre do confronto entre os desejos, potencialmente ilimitados, 
do agente econômico e as restrições que enfrenta. A escolha racional consiste em encontrar a 
alternativa que melhor satisfaz aqueles desejos, isto é, que maximiza a utilidade do agente 
econômico. RODRIGUES, Vasco. Análise econômica do direito. Coimbra: Almedina, 2007. p. 14. 
303 CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria do sistema jurídico: direito, economia, tributação. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 13-14. 
304 “Em economia, tradeoff é uma expressão que define uma situação de escolha conflitante, isto é, quando 
uma ação econômica que visa à resolução de determinado problema acarreta, inegavelmente, outros. 
[...] Custo de oportunidade: qualquer coisa de que se tenha de abrir mão para obter algum item.” 
MANKIW, Gregory. Introdução à economia. 3. ed. Trad. Allan Vidigal Hastings. São Paulo: 
Cengage Learning, 2009. p. 4-6. 
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consequentemente, celebrar transações jurídicas, a ciência econômica indica 
ainda outro custo: o “custo de transação”. Segundo Richard Posner, os analistas 
econômicos do direito têm identificado uma série de doutrinas, procedimentos e 
instituições para atingir o objetivo de minimizar os custos de transação do 
mercado305.   
 Segundo Ronald Coase: 
 

Para que alguém realize uma transação, é necessário descobrir quem é a outra parte 
com a qual essa pessoa deseja negociar, informar às pessoas sobre sua disposição para 
negociar, bem como sobre as condições sob as quais deseja fazê-lo, conduzir as nego-
ciações em direção à barganha, formular o contrato, empreender meios de inspeção pa-
ra se assegurar que os termos do contrato estão sendo cumpridos, e assim por diante. 
Tais operações são, geralmente, extremamente custosas. Custosas o suficiente para evi-
tar a ocorrência de transações que seriam levadas a cabo em um mundo em que o sis-
tema de preços funcionasse sem custos.306 

 
Esse “custo de transação” é representado pelo valor, monetário e de 

tempo, despendido para celebrar as transações jurídicas, seja para planejá-las, 
seja para efetivá-las em seus efeitos. Pode-se dizer, assim, que o “custo de 
transação” é aquilo de que se necessita abrir mão, pagar, ou gastar tempo e 
dinheiro, para efetivação, manutenção, precaução, alienação ou cessão dos 
efeitos jurídicos de uma relação contratualista. A título de exemplo, reflita-se 
que, quanto às sociedades limitadas, o empresário, além de pagar o salário ao 
seu empregado (custo de produção), possui o “custo de transação” em gastar 
tempo e dinheiro selecionando-o; negociando o valor do seu salário; negociando 
as cláusulas do contrato de trabalho; em adotar os procedimentos legais para 
contratação do trabalhador; etc307. No mesmo sentido, ao obter crédito perante 
uma instituição financeira, o empresário necessita não apenas arcar com os juros 
(custo de produção), mas também com o “custo de transação” representado 
pelo tempo e dinheiro para contratar; deslocamento; obtenção de documentos; 

                                                 
305 “Los analistas económicos del Derecho han identificado una serie de doctrinas, procedimientos y instituciones 
para lograr el objetivo de minimizar los costos de transacción del mercado”. POSNER, Richard A. El análisis 
económico del derecho en el common llaw, en el sistema romano-germánico, y en las naciones en desarrollo. 
Revista de Economia e Derecho, Perú, v. 2, n. 7., 2005. p. 9. Tradução nossa. 
306 COASE, Ronald H. O problema do custo social. The latin american and Caribbean. Journal of Legal 
Studies. Trad. Francisco Kümmel F. Alves e Renato Vieira Caovilla, Rio Grande do Sul, v. 3. n. 1. 
2008.   
307 Sobre a existência de custos de transação e busca pela eficiência nas sociedades empresárias e 
o que, retiraria, na prática, a relevância da distinção legal prevista no artigo 966, parágrafo único 
do Código Civil, vide: SOUZA JÚNIOR, Franciso Satiro. Dissolução de sociedades anônimas. 
In: FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis; PROENÇA, José Marcelo Martins. (Coord.). Direito 
Societário: gestão e controle. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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contatos telefônicos; estipulação de condições; elaboração e revisão de cláusulas 
contratuais, etc. 

Tal contexto, abrangendo os custos de produção, oportunidade e 
transação, é facilmente perceptível nas Sociedades limitadas, as quais, por terem 
natureza de sociedade de pessoas, estão, em princípio, diretamente presentes no 
dia a dia dos sócios que as compõem308. Pela análise econômica da empresa, há a 
premissa de que os agentes estão no mercado visando a maximizar seus 
interesses, buscando a eficiência em suas condutas.  

Nas sociedades limitadas, a eficiência consiste em permitir que as 
relações contratuais ocorram mediante o menor custo de transação possível. 
Quanto menores forem os custos de transação, em maior quantidade serão as 
relações contratuais para organização dos fatores (capital, trabalho, terra e 
tecnologia). 

No atual cenário capitalista, os custos de transação devem sempre ser 
ponderados, haja vista que o tempo do ser humano está cada vez mais escasso. 
Como se nota, considerando-se o aspecto dinâmico da empresa, esta é um feixe 
coordenado de relações jurídicas estabelecidas por contratos e, diante disso, por 
uma abordagem econômica, a eficiência consiste em diminuir ao máximo os 
custos de transação, para que, cada vez mais sejam celebrados contratos e cada 
vez mais, haja organização, acúmulo dos fatores de produção, resultando em 
maximização de riquezas, representada pelo lucro309.  

Para Robert Cooter: 
 

Economistas geralmente presumem que cada ator econômico maximiza algo: consu-
midores maximizam utilidade (i.e., felicidade ou satisfação); empresas maximizam lu-
cros, políticos maximizam votos, burocracias maximizam receitas, instituições de cari-
dade maximizam bem-estar social, e assim por diante. Economistas frequentemente di-
zem que modelos que assumem comportamento maximizador funcionam porque as 

                                                 
308 Conforme exposto acima, neste trabalho optou-se em tratar as sociedades limitadas como 
tendo natureza de sociedade de pessoas, e não de capital ou híbrida. 
309 “O direito é, então, um importante elemento na conformação da sociedade e sua orientação à 
maximização da riqueza e otimização de sua distribuição. Analisar o Direito conforme critérios e 
métodos econômicos nada mais é do que procurar elaborá-lo, interpretá-lo e aplicá-lo de modo 
a alcançar a eficiência econômica, entendida esta como a maximização na geração e distribuição 
dos recursos materiais disponíveis em uma dada comunidade [...] Assim, a análise e aplicação do 
Direito de forma economicamente eficiente (ou seja, com o objetivo de maximização da rique-
za) é não apenas possível, mas é também uma exigência da Constituição Federa de 1988, que a 
elevou, como se vê, à posição de um dos objetivos fundamentais da República.” PIMENTA, 
Eduardo Goulart. Recuperação de empresas: um estudo sistematizado. São Paulo: IOB Thomson, 2006. 
p. 24-25. 
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pessoas são racionais, e racionalidade requer maximização.310 

 
Assim, frise-se que a eficiência do Direito está em minimizar (ou 

hipoteticamente, acabar com) os custos de transação, mediante redução ou 
eliminação das dificuldades e gastos para contratação, com a finalidade de que, 
no exercício da empresa, haja uma maior quantidade e qualidade de trocas e 
relações jurídicas destinadas à organização dos fatores de produção. Mediante 
um enfoque econômico, a disciplina jurídica da empresa deve se preocupar em 
procurar reduzir ao máximo os custos que os empresários enfrentam para 
concretizar as relações jurídicas destinadas à organização dos fatores de 
produção. 

Verifica-se que, dentre todos os tipos societários atualmente existentes 
no Brasil, as sociedades limitadas, apesar de mais recentes, denotam as maiores 
particularidades. Estas encontram-se inseridas em uma ordem econômica 
calcada na proteção à livre iniciativa privada e também são utilizadas, em 
diferentes proporções de pessoas ou capitais com intuito de sempre maximizar 
os interesses, as riquezas e o bem estar em decorrência da distribuição ou 
produção de bens e serviços.  Rachel Sztajn bem afirma: 

 
O pensamento econômico funda-se no pressuposto de que os agentes econômicos são 
racionais e, portanto, agem racionalmente, e que os recursos são escassos e têm valor, a 
busca da melhor, mais eficiente alocação, a maximização de seu uso, deve produzir o 
máximo de bem estar. Da combinação desses pressupostos, resulta que os agentes, de 
forma racional, tentam maximizar sua satisfação individual, transferindo seus recursos 
para aquelas posições e/ou situações que lhe ofereçam o máximo bem-estar ou míni-
mo de prejuízo.311 

 
Foi anteriormente anunciado que a sociedade limitada revela-se o tipo 

societário mais adotado no Brasil, e tal fato pode, ao que parece, ser explicado 
por uma análise econômica. A origem da sociedade limitada seguiu caminho 
diferente se comparada com as sociedades anônimas, pois, ao contrário destas, 

                                                 
310 Economists usually assume that each economic actor maximizes something: consumers 
maximize utility (i.e., happiness or satisfaction); firms maximize profits, politicans maximiza 
votes, bureaucracies maximize revenues, charities maximize social welfare, and so forth. 
Economists often say that models assuming maximizing behavior work because most people are 
rational, and rationality requires maximization. COOTER, Robert d. Las mejores leyes correctas: 
fundamentos axiológicos del análisis econômico del derecho. In: ROEMER, A. (Org.) Derecho y 
economia: una revision de la literatura. México: Centro de Estudios de Gobernabilidad y Políticas 
Públicas, 2000. p. 10. Tradução nossa. 
311 SZTAJN. Raquel. Notas de análise econômica contratos e responsabilidade civil. In: Revista de Direito 
Mercantil Industrial Econômico e Financeiro. São Paulo. v. 36. n. 111. jul/set. 1998. p. 9-29. 
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que foram concebidas a partir do mercado medieval, as limitadas sugiram da 
legislação para o mercado. Assim, conforme concorda a maioria dos estudiosos, 
este modelo societário foi, antes de tudo, uma criação efetivada por intermédio 
de uma legislação específica. Não se figura, portanto, como um instrumento 
desenvolvido no campo das relações comerciais. É, em verdade, um modelo 
societário criado em um contexto histórico determinado e por meio de normas 
gerais e abstratas com o intuito de atender, antes de mais nada, à eficiência do 
Direito.  
 Sabe-se que à época do surgimento das sociedades limitadas, na 
Alemanha, em 1892, tal país passava por crise econômica de modo que se 
clamava por incentivos aos interessados em exercer a atividade empresarial. 
 Naquele contexto, a sociedade anônima não se mostrava o tipo 
societário, à época, capaz de gerar incentivos ao empreendedorismo, haja vista o 
alto grau de complexidade, formalidade e rigor da legislação, direcionados a, 
como anunciado anteriormente, grandes empreendimentos de acionistas. Os 
demais tipos societários existentes naquele contexto histórico também não eram 
sobejamente atrativos, não sendo eficientes.  

Afinal, mesmo sendo regulados de forma menos onerosa, de outro 
norte, impunha-se que ao menos um membro assumisse a responsabilidade 
pessoal e ilimitada pelas dívidas sociais. Tais peculiaridades constituíam-se num 
incentivo negativo. Já, com as sociedades limitadas, fundiram-se o fato de serem 
simples de ser constituídas (tal como nas sociedades ilimitadas) e a separação 
patrimonial de todos os membros (tal como nas sociedades anônimas). Em que 
pese as notórias adversidades inerentes ao sucesso na atividade empresarial 
brasileira, tais como a alta carga tributária e as questões trabalhistas, a Sociedade 
limitada implica resultados econômicos à própria dinamicidade da economia do 
país, por proporcionar maximização da riqueza, via incentivos aos médios e 
pequenos investidores.   
 No atual contexto, a limitação de responsabilidade, nas sociedades 
limitadas, funciona como o mais evidente incentivo positivo ao 
empreendedorismo. Oportunas as palavras de Túllio Ascarelli:  
 

Com efeito, a possibilidade de criar um patrimônio “separado” contrasta com o princí-
pio fundamental de dever, em princípio, cada sujeito responder, com todo o seu patri-
mônio, por suas dívidas; de deverem, portanto, vários sujeitos, que operem em conjun-
to, responder, todos e com todo o seu patrimônio, pelas dívidas contraídas na sua ges-
tão coletiva. É justamente por isso que, na sua origem histórica, a responsabilidade li-
mitada dos sócios de uma companhia decorre de princípios excepcionais e se apresen-
ta, como um “privilégio”, que, por isso, pode ser baseado tão somente num ato legisla-
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tivo especial, que derrogue direito comum.312 

 
Assim, a essência das sociedades em geral, e da sociedade limitada em 

particular, está, portanto, no fato de que representa um instrumento jurídico 
destinado a agrupar diferentes pessoas interessadas em se dedicar 
conjuntamente e de forma organizada ao exercício de uma atividade de cunho 
econômico, notadamente de caráter empresarial. Logo, o hoje tão empregado 
instituto da sociedade limitada resulta de uma preocupação eminentemente 
econômica, qual seja, a de estabelecer o adequado incentivo para os pequenos e 
médios empreendedores. É um dos mais felizes exemplos de institutos jurídicos 
desenvolvidos com o direto objetivo de atender à maximização de riqueza.  

Ademais, nas sociedades limitadas, cada um dos sócios terá maiores 
benefícios se ele e os demais membros agirem em consonância com seu dever 
de cooperação, observando-se as obrigações contratuais e legais.  

Dessa forma, considerando-se o caráter relacional do contrato de 
sociedade limitada, se os sócios cumprem o seu dever de colaboração, 
consequentemente, haverá maximização de seus próprios interesses. Paula de 
Oliveira Cesarino expõe: 
 

É claro que nesse ponto não se pode esquecer da questão relativa aos contratos de so-
ciedades, que são considerados contratos, mas não têm interesses opostos e sim, con-
vergência para um fim comum. O que ocorre é que existem interesses paralelos e não 
interesses contrapostos. Por tal motivo, pode-se dizer que os contratos de sociedade 
possuem características de contratos relacionais, pois nestes, o interesse das partes é o 
compartilhamento de benefícios e ônus. Algumas características relacionais são clara-
mente visualizadas nos contratos de sociedade, a saber: existem várias partes, são con-
tratos de execução continuada que se prolonga no tempo, existindo cooperação entre 
as partes, exigindo-se constantes replanejamentos. O art. 981 do Código Civil brasileiro 
define o contrato de sociedade como o acordo de vontades pelo qual duas ou mais 
pessoas, reciprocamente, se obrigam a contribuir com bens ou serviços para a realiza-
ção de atividade econômica, com o objetivo de partilhar entre si os resultados monetá-
rios do empreendimento. O vínculo entre os sócios se funda na intenção de realizar 
atividades de caráter contínuo e duradouro.313 

 
 Ana Paula Berhnes Romero lembra que: 
 

Contratos relacionais, segundo a concepção norte-americana (relational contracts), são 
acordos complexos de longa duração, nos quais a confiança, a solidariedade e a coope-

                                                 
312  ASCARELLI, Túllio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. Campinas: Bookseller, 
2001. p. 464. 
313 CESARINO, Paula de Oliveira. Contratos relacionais. Dissertação de Mestrado. Belo 
Horizonte: Faculdade Milton Campos, 2007. p. 76. 
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ração são, por vezes, mais relevantes do que os vínculos contratuais expressos. Tem-se, 
assim, um contrato aberto, que representa uma relação contínua, duradoura ao mesmo 
tempo em que modificável pelos usos e costumes ali desenvolvidos e pelas necessida-
des das partes.314 

  
 Relembre-se também que “jogos cooperativos” ou “jogos de coopera-
ção” são modelos esquemáticos de conduta que analisam situações em que os 
agentes maximizam seus próprios interesses particulares quando se dispõem a 
moldar sua própria ação aos anseios de outrem. Desse modo, a escolha e poste-
rior conduta de um dos contratantes provoca reflexos positivos em relação aos 
demais. Assim, quando um sócio se dispõe a colaborar com parte de seu patri-
mônio e também com seus esforços pessoais para a realização do objeto social 
não apenas ele está ganhando com isso, mas também todos os demais sócios. 
Estes, por sua vez, têm na mútua colaboração e na integralização do capital a 
estratégia dominante, ou seja, aquela que lhes é mais favorável, independente-
mente da conduta do outro.  

Nada obstante, o comportamento cooperativo dos sócios existe até o 
momento em que esta cooperação em torno da sociedade e de seu objeto social 
é o meio mais eficiente de maximização dos interesses particulares de cada 
sócio. 

Apesar de ser fundado na comunhão de esforços, contribuições e obje-
tivos, o contrato de sociedade, bem como a própria pessoa jurídica que daí 
decorre, sustenta-se enquanto atender aos interesses particulares de cada um dos 
sócios. Diante disso, permite-se afirmar que cada sócio tem mais a ganhar se ele 
e os demais integrantes da sociedade se dispuserem a seguir seus deveres legais e 
contratuais e a cooperar com o exercício do objeto social. Sustenta-se tal afir-
mação especialmente em modalidades societárias nas quais, como na sociedade 
limitada, assume-se que o dever de colaboração do sócio implica uma obrigação 
positiva, um efetivo agir no sentido da consecução do objeto social.  

Destarte, percebe-se que o contrato de sociedade figura como uma 
situação social em que a maximização dos interesses de um dos agentes 
econômicos envolvidos depende também das escolhas e atos empreendidos 
pelos demais partícipes. Verifica-se, então, que a maximização dos ganhos da 
sociedade e, por consequência, de cada um dos sócios, decorre da cooperação 
de todos os contratantes. Pelas sociedades limitadas, o exercício da empresa é 
verdadeiro jogo de cooperação, pelo qual o desempenho de um influencia 

                                                 
314 ROMERO, Ana Paula Berhnes. As restrições verticais e a análise econômica do direito. Revista 
Direito GV n. 3. v. 2. 2006. p. 11-37. 
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diretamente em benefício dos demais.315 Segundo Félix Huanca Ayaviri: 
 
Quando a autonomia privada produz mecanismos eficazes para evitar o descumpri-
mento desleal ou oportunista é dito que o contrato é auto-executável, no sentido de 
que o cumprimento é assegurado porque o interesse próprio das partes que os motivou 
a celebrar o contrato ainda está presente no momento em que o contrato deva ser exe-
cutado, ou seja, a adesão é voluntária como o de um contrato de celebração e execução 
simultânea.316 

 
 É certo que, devido à racionalidade limitada dos contratantes, homens 
médios comuns, durante a elaboração do contrato social torna-se difícil antever, 
precaver-se e regular, previamente, de forma expressa, todos os eventuais 
impasses que possam surgir no vínculo social. Nada obstante, nas sociedades 
limitadas, para que o exercício da atividade econômica caminhe em prol da 
eficiência, mostra-se necessário que nos termos do contrato social evite-se a 
incompletude.317 

Também, quando da elaboração do contrato  social de uma sociedade 
limitada, para se evitar a sua incompletude, deve-se coibir a assimetria de 
informações entre os contratantes. Nota-se que a assimetria de informações 
entre dois ou mais partícipes de um contrato se verifica quando um ou mais 
deles não dispõem do mesmo número de dados relevantes sobre as 
circunstâncias e as consequências da contratação.  

Por outro lado, com fundamento na simetria de informações, procura-se 
minimizar os custos das transações entre os quotistas para que cheguem à 

                                                 
315 “Em síntese, as técnicas da Teoria dos Jogos permitem modelar as interações entre indiví-
duos em que estes agem estrategicamente - isto é, levando em conta o que o (s) outro (s) faz 
(em) – e, assim, tentar prever suas decisões, supondo que eles demonstrem um comportamento 
racional. Com isso, tal teoria, aplicada ao Direito, pretende discernir o papel que desempenham 
as normas jurídicas vigentes e os resultados sobre o comportamento dos agentes de uma altera-
ção do quadro jurídico em que operam. Isso não significa, porém, que a análise jurídica do 
comportamento estratégico das pessoas (físicas e jurídicas) se limite à mera definição de “regras 
do jogo” para enquadrar a satisfação do interesse individual. PINHEIRO, Armando Castelar; 
SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 167.  
316 Cuando la autonomia privada produce mecanismos eficaces para impedir el incumplimiento 
desleal u oportunista se dice que el contrato es autoejecutable en el sentido de que el cumplimi-
ento viene garantizado porque el próprio interés agoísta de las partes que lés motivo a celebrar el 
contrato sigue estando presente en el momento en que el contrato ha de ser ejecutado, es decir, 
el cumplimiento es tan voluntario como el de un contrato de celebración y ejecución simul-
táneas. AYAVIRI, Félix Huanca. Introducion al analisis economico del derecho. La Paz: Druck S.R.L, 
2003. p. 91. Tradução nossa. 
317 É necessário considerar que a completude deve ser verificada, desde que, o custo de transa-
ção para alcançá-la, não torne inviável a celebração do próprio contrato de sociedade. 
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máxima eficiência possível na alocação dos direitos envolvidos. Caso haja 
incompletude nos contratos, enseja-se a ocorrência dos “custos de 
comprovação”, os quais representam o custo de se comprovarem as lacunas 
contratuais. Assim, de modo a proporcionar uma imprescindível 
contextualização ao leitor do assunto, são estas, em síntese, as noções gerais, 
legais e econômicas das sociedades limitadas, as quais merecem atenção no atual 
contexto pós moderno e capitalista.  
 
4 Conclusão 

 
Tal como se pretendeu refletir, no atual contexto, as sociedades 

limitadas estão presentes no dia a dia da população leiga em geral, empresários, 
sociedades empresárias e sócios, ante os benefícios econômicos que propicia 
àqueles que decidem aventurar-se no exercício da atividade empresária, com a 
finalidade de auferir lucro, após assunção de risco do insucesso, decorrente, 
sobretudo, da alta carga tributária e adversidades trazidas pela protecionista 
legislação trabalhista brasileira. 

Almejou-se demonstrar que a conjugação das várias características 
inerentes à natureza das sociedades limitadas é que incentivou a utilização deste 
tipo societário no Brasil e no mundo, tendo em vista os notórios benefícios e 
vantagens em termos de desenvolvimento econômico e segurança a seus 
constituidores. 
 Viu-se a sua contribuição para o fomento da economia, pois a menor 
burocracia e responsabilidade limitada, certamente, encorajam os cidadãos 
interessados a aventurarem-se na árdua atividade negocial, na medida em que os 
particulares passam a ter, legalmente, um limite máximo de prejuízo a sofrer, 
caso não se tenha êxito em seu empreendimento.  

Notou-se ser pertinente, quanto à sociedade limitada, refletir-se acerca 
das ferramentas metodológicas disponibilizadas pela Análise Econômica do 
Direito que tocam sobre a eficiência, custos de transação, oportunidade, 
produção, incentivos negativos e positivos, bem como maximização dos 
interesses, riquezas e bem estar. Tratou-se, também, acerca da eficiência nas 
sociedades limitadas, a qual representa organizar os fatores de produção 
mediante relações contratuais que contenham o menor custo possível. 

Percebeu-se que o comportamento cooperativo dos sócios é de suma 
importância a se alcançar a eficiência, que resultará no maior ou menor lucro, e 
existe até o momento em que esta cooperação em torno da sociedade e de seu 
objeto social for também o meio mais eficiente de maximização dos interesses 
particulares de cada sócio. 
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Logo, ao que parece, mostra-se nítida a importância de se apreciar a 
sociedade limitada, não apenas em seu caráter estático e não apenas por uma 
visão literal da lei, mas também mediante uma compreensão eminentemente 
dinâmica, decorrente de sê-la um feixe de relações contratuais. 
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A PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E A ATUAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA DOS ENTES PRIVADOS DE PLANOS DE SAÚDE 

 
 

Janaína Machado Sturza318 

Maria Cristina Schneider Lucion319 

 
 

As questões de saúde são, em verdade, como todas as questões humanas, de natureza ética e política, porque se 
referem à opção entre respeito democrático pelo ser humano, ou o desrespeito por eles.320 

 
 
1 Introdução 
 

O direito à saúde é um direito humano e fundamental. A sua elevação a 
esse status se deve a um longo processo histórico de reconhecimento, razão pela 
qual assume eficácia imediata e deve ser assegurado de maneira universal por 
meio de políticas públicas de responsabilidade do Estado.  

Notadamente, um meio eficiente de efetivar o direito à saúde é a sua 
promoção, sempre objetivando-se a manutenção da qualidade de vida e da 
saúde como forma de assegurar os direitos humanos de todas as pessoas. 
Contudo, observa-se que a promoção e prevenção do direito à saúde ainda 
ocupam um tímido espaço nas políticas públicas voltadas à área, muito embora 
sejam comprovadamente os meios menos custosos de efetivação deste direito.  

Neste interim, diante da fragilizada atuação estatal na área, vislumbra-se 
que os entes privados, em especial os planos de saúde, podem ser um meio de 
efetividade do direito à saúde por meio da promoção e prevenção, tendo em 
vista os benefícios econômicos desta prática. Desta forma, ainda que na esfera 

                                                 
318 Doutora em Direito pela Escola Internacional de Doutorado em Direito e Economia Tullio 
Ascarelli, da Universidade de Roma Tre/Itália. Mestre em Direito pela Universidade de Santa 
Cruz do Sul – UNISC. Especialista em Demandas Sociais e Políticas Públicas. Bacharel em 
Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Professora no Curso de Pós 
Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Direitos Humanos – UNIJUI e dos cursos de graduação 
em Direito da UNIJUÍ e da Faculdade Dom Alberto. Email: janaina.sturza@unijui.edu.br 
319 Mestranda em Direitos Humanos na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul - UNIJUÍ. Bolsista da UNIJUÍ. Especialista em Direito Empresarial e Advocacia 
Empresarial pela Universidade Anhanguera-Uniderp. Bacharel em direito pela UNIJUÍ.  Email: 
mariacris.lucion@hotmail.com. 
320 DIAS, Hélio Pereira. A responsabilidade pela saúde – Aspectos jurídicos. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
1995. p. 5. 
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privada de um contrato, por meio da promoção, o direito à saúde pode ser 
efetivado e garantido, compensando, de certa forma, a falha estatal.  

 
2 A saúde como um direito humano e fundamental 
 

No Brasil e no mundo, o direito à saúde é um direito social, humano e 
fundamental. Sua essência está intimamente ligada ao direito à vida e a dignidade 
da pessoa humana, valores garantidos no Brasil pela Constituição Federal de 
1988, após um longo processo histórico de reconhecimento. 

Na sociedade contemporânea, a saúde pode ser considerada como um 
bem comum a todos, como um direito social fundamental necessário à 
manutenção da vida. Entretanto, o reconhecimento de sua eficácia é um forte 
argumento colocado em discussão nos dias atuais, principalmente em relação 
aos “direitos sociais e as externalidades que não podem ser internalizadas na 
avaliação da saúde enquanto bem econômico.”321. Acerca dos direitos 
fundamentais e sociais, pode-se afirmar que  

 
[...] todos os direitos sociais são fundamentais, tenham sido eles expressa ou 
implicitamente positivados, estejam eles sediados no Título II da CF (dos direitos e 
garantias fundamentais) ou dispersos pelo restante do texto constitucional ou mesmo 
que estejam (também expressa e/ou implicitamente) localizados nos tratados 
internacionais regularmente firmados e incorporados pelo Brasil322.  

 
Tem-se, portanto, que os direitos fundamentais sociais expressam uma 

ordem de valor objetivada na e pela Constituição, pois “[...] como dimensão dos 
direitos fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo 
Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que 
possibilitem melhores condições de vida [...].”323 

 Por conseguinte, o direito à saúde apresenta-se como prestação positiva 
proporcionada pelo Estado, enunciada em normas constitucionais que 
possibilitam a proteção deste direito. Logo, os direitos fundamentais enquanto 
fundamento da própria dignidade humana, caracterizam-se como o ponto 
culminante de toda a ordem jurídica, embasando a própria existência do Estado, 

                                                 
321 DALLARI, Sueli Gandolfi. A saúde do brasileiro. São Paulo: Editora Moderna, 1987. p. 15. 
322 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à 
saúde na Constituição de 1988. Revista eletrônica sobre a reforma do Estado, n. 11, set/nov. 
Salvador. 2007. p. 560. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/rere-11-
setembro-2007-ingo%20sarlet.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2014. 
323 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 
276-277. 
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enquanto ordem em contraposição ao caos de uma sociedade complexa e 
contingente. Por conseguinte, os 

 
[...] preceitos relativos aos direitos fundamentais não podem ser pensados apenas do 
ponto de vista dos indivíduos, enquanto posições jurídicas de que estes são titulares 
perante o Estado, designadamente para dele se defenderem, antes valem juridicamente 
também do ponto de vista da comunidade, como valores ou fins que esta se propõe 
prosseguir, em grande medida através da ação estadual. Por outro lado, no âmbito de 
cada um dos direitos fundamentais, em volta deles ou nas relações entre eles, os 
preceitos constitucionais determinam espaços normativos, preenchidos por valores ou 
interesses humanos afirmados como bases objetivas de ordenação da vida social324. 

 
Todavia, sob uma fundamentação filosófica dos direitos sociais e, mais 

ainda, sob uma perspectiva dogmático-jurídica de abordagem, os direitos 
fundamentais sociais podem ser classificados tanto em direitos prestacionais 
(positivos), quanto em direitos defensivos (negativos)”325. 

Assim, os direitos fundamentais sociais são direitos que se consolidam 
por meio da ação estatal e exigem do poder público prestações materiais, uma 
vez que “caracterizam-se, ainda hoje, por outorgarem ao indivíduo direitos a 
prestações sociais estatais, como assistência social, saúde, educação, trabalho, 
etc., revelando uma transição das liberdades formais abstratas para as liberdades 
materiais concretas [...]”326. 

Isso posto, insta mencionar que a elevação do direito à saúde ao patamar 
de direito social, humano e fundamental pela Constituição Federal de 1988 
confortou uma inclinação mundial de reconhecimento e afirmação deste direito. 
Especialmente após o término da segunda guerra mundial, com a criação e 
organização do mundo em organismos internacionais, a saúde passou a ganhar 
espaço nas cartas constitucionais da grande maioria dos países, seja de maneira 
expressa ou implícita, na positivação de outros direitos fundamentais correlatos. 

Neste sentido, de reconhecimento internacional do direito à saúde, 
devemos considerar que  

 
A criação da Organização das Nações Unidas – ONU – e a promulgação da 

                                                 
324 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976.  
Coimbra: Almedina, 2001. p. 111. 
325 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais, “mínimo existencial” e direito privado: breves 
notas sobre alguns aspectos da possível eficácia dos direitos sociais nas relações entre 
particulares. In: SARMENTO, D.; GALDINO, F. (Orgs) Direitos fundamentais: estudos em 
homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 554-555. 
326 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001. p. 51. 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH – incentivaram a criação de 
órgãos especiais dedicados à garantia de alguns direitos humanos essenciais. Entre 
outras entidades, criou-se a Organização Mundial de Saúde – OMS -, no preambulo de 
cuja Constituição consta que saúde é o “completo bem-estar físico, mental e social327.  

 
Ainda que a constitucionalização do direito à saúde seja recente, se con-

siderada a sua grande relevância social, desde os tempos mais remotos até os 
dias atuais, perpassando por sociedades primitivas, e mais desenvolvidas e tradi-
cionais, destaca-se um grandioso interesse nas discussões e tratamento da saúde 
enquanto direito, posto que “[...] la salute costituisce ormai da tempo uno dei 
temi più ampiamente discussi dagli studiosi delle scienze giuridiche e sociali, 
trovandosi contemporaneamente sempre al centro del dibattito istituzionale tra i 
mutevoli orientamenti politico-ideologici nei confronti dello stato sociale”328.  

Para conceituar o termo saúde, não se pode furtar, obrigatoriamente, de 
usar como ponto de partida, o Preâmbulo da Constituição da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), erigido em 26 de julho de 1946, no qual fica instituído 
que a “Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 
ausência de doenças ou outros agravos”, determinando que “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”, além de estabelecer que “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,” uma vez que “os resultados conse-
guidos por cada Estado na promoção e proteção da saúde são de valor para 
todos”329.  

Em uma visão bastante avançada para a sua época de construção, a 
OMS expandiu o conceito de saúde historicamente atrelado à prevenção e 
principalmente à cura, abarcando, essencialmente, a promoção da saúde. 
Todavia, esse conceito usado pela OMS é amplo e, praticamente, inexequível, já 
que tem um forte componente de idealização e a importância de associar a 
saúde à própria defesa da vida em sua plenitude.  

Assim, a saúde pode ser entendida como um valor universal 
compartilhado por todos que defendem a vida e o caráter dual da saúde, se 

                                                 
327 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito fundamental à saúde: parâmetros para sua eficácia e 
efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 80. 
328 BOMPIANI, Adriano. Considerazioni in merito alla politica di sicurezza sociale nel settore 
dell’assistenza e della sanità. Rimini: Maggioli, 1996. p. 04. 
329 Preâmbulo da Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) – 1946. Disponível em: 
<http//www.unifran.br/mestrado/promocaoSaude/docs/ConstituicaodaWHO1946.pdf>. 
Acesso em: jul. 2008. 
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manifestando no paradoxo de que tanto ela pode ser vista como um valor 
universal, quanto sua realização concreta implica na necessidade de sua 
politização, para que, além de uma orientação ético-normativa, ela se transforme 
em uma política pública que amplie a democracia e assegure a universalização 
do direito à saúde a toda a população. 

Com efeito, a saúde e a busca incessante por ela é uma realidade que 
remonta aos primórdios da humanidade, quando então os curandeiros e 
feiticeiros nas sociedades mais primitivas externavam a sua preocupação com a 
valorização da vida e com o medo da morte. Desde os tempos mais longínquos, 
sempre existiu uma grande preocupação com a saúde, seja por instituições 
oficiais que sempre se preocuparam em manter os indivíduos em condições de 
trabalhar, no sentido de proteção de uma determinada classe social, seja pela 
reação de procurar alternativas no sentido de preservar a espécie, mesmo que 
em direção somente das classes mais favorecidas economicamente. 

Com o desenvolvimento sucessivo da civilização, também o direito à 
saúde foi tendo sua importância destacada. Em um primeiro momento, a saúde 
era pensada como necessidade de extirpar quaisquer males que por ventura 
acometessem ou ameaçassem a espécie. Tal sentença pode ser ilustrada quando 
se afirma que 

 
É perfeitamente compreensível que a humanidade tenha primeiro pensado a saúde 
como uma forma de eliminação dos males que afligiam os componentes da espécie. Ao 
longo do tempo os seres humanos foram invariavelmente acometidos por doenças que 
ameaçaram a sua sobrevivência. Nos tempos bíblicos, os surtos de lepra, peste e cólera 
eram a grande preocupação da civilização. Na Índia e na China antigas, foi a varíola. 
Na antiguidade Grego-Romana, a malária se fez presente. Na Idade Média, ocorreu a 
“Peste Negra”, onda de peste bubônica que assolou a Europa [...].330  

 
Notadamente, a idade média se revelou um período de retrocesso no 

desenvolvimento e reconhecimento do direito à saúde, eis que, à época, a falta 
de saúde novamente passou a ser vista como castigo divino, quando, na grande 
maioria dos casos, o doente era apenas reduzido ao completo afastamento 
social. O renascimento foi a raiz do atual conceito de saúde, mas que foi no 
Estado liberal burguês que se consolidou a saúde como atividade estatal, a 
elevando-a a um status constitucional331.  

Neste sentido, no século XVIII, aconteceu, enfim, a denominada 
Revolução Científica, fruto das pesquisas e experiências de grandes cientistas, 

                                                 
330 ROCHA, Julio César de Sá da. Direito da Saúde: direito sanitário na perspectiva dos interesses 
difusos e coletivos. São Paulo: Editora LTr, 1999, p. 90-91. 
331 FIGUEIREDO, Op Cit. 2007, p. 80. 
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sendo que a saúde como ausência de doenças ainda era o marco nos estudos e 
debates. Todavia, foi somente na Revolução Francesa que se começou a pensar 
na saúde como um bem acessível a todos, destacando-se, neste período, a 
internação dos doentes mentais em hospícios, o que, em termos de saúde, 
poderia ser analisado hoje como uma prática não acessível a todos, como um 
processo de exclusão dos diferentes. 

Foi no século XIX, com a Revolução Industrial, que algumas sociedades 
entraram numa fase de transformações com o emprego de máquinas modernas, 
momento em que a saúde passa a chamar a atenção e começa a ganhar mais 
relevância ao capitalismo. Isso porque o adoecimento do trabalhador significava 
prejuízo à produção, de modo que a saúde passou a ser entendida como 
reposição do indivíduo no mercado de trabalho e, neste sentido, “[...] a saúde 
dentro dos padrões do individualismo liberal que floresceu no século XIX é 
uma saúde “curativa”, ligada ao que a moderna doutrina atual chama de aspecto 
negativo da saúde: a ausência de enfermidades.”332. Assim, a industrialização do 
século XIX trouxe consigo a urbanização, acarretando ao Estado a obrigação de 
assumir a responsabilidade pela saúde da população.  

A partir desse processo histórico de reconhecimento, no Brasil, o direito 
à saúde foi finalmente expresso como direito social, humano e fundamental em 
diversos dispositivos da Constituição Federal de 1988, dentre os quais o art. 6º, 
que o eleva à condição de direito social; o art. 196, que prevê a saúde como um 
dever do Estado e direito universal e igualitário na sua promoção, proteção e 
recuperação; e no art. 197, que reconhece a relevância pública do direito à saúde 
e prevê a obrigação do Estado em regulamentar, fiscalizar e controlar esse 
direito. Ademais, uma série de outros artigos constitucionais asseguram 
indiretamente o direito à saúde e determinam meios de sua efetivação, em uma 
nítida valoração de sua fundamentalidade. 

No sentido de reconhecimento da fundamentalidade do direito à saúde, 
aduz-se que 

 
O direito à saúde é considerado ainda um direito fundamental do homem. O art. 25 da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem assim estabelece. E mais, assim 
considerado, passa a ser um direito auto-aplicável, forte no art. 5º, §1º da Constituição 
Federal de 1988. É ainda, o direito à saúde, um direito humano com fulcro na mesma 
Declaração retroreferida333 

 
Considerando os aspectos já expostos, notoriamente a garantia e a 

                                                 
332 SCHWARTZ, Germano A.; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. A tutela antecipada no direito à 
saúde. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 33. 
333 SCHWARTZ; GLOECKNER. Op Cit. 2003. p. 86-87. 
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efetividade universal do direito à saúde, nos termos em que estabelece a carta 
constitucional brasileira, são objetivos complexos de serem alcançados, 
conduzindo à lógica conclusão de que, sem dúvidas, o direito à saúde não pode 
ser efetivado amplamente sem a intervenção estatal. Isso porque o direito à 
saúde está interligado a uma enorme gama de outros direitos humanos e 
fundamentais, que dele dependem e sem o qual perdem a sua efetividade e seu 
significado, tais como a dignidade e a vida. 

Reconhecendo a complexidade da efetivação do direito à saúde e a sua 
posição basilar com relação a um grande número de outros direitos, afirma-se 
que 

 
O direito à saúde requer uma máxima otimização, condizente com o grau de direitos a 
ele vinculados. Como já referido, se o direito à saúde é um dos mais completos, sua 
não efetividade implica forçosamente, no esmorecimento de todos os direitos 
intercambiariamente enfeixados em sua imbricação axiológica e dogmática. Vale dizer, 
se o direito à saúde restar absorto, inanes estarão o direito à vida, a cidadania, 
autonomia.334 

 
Nesse sentido, denota-se que “o conceito jurídico de saúde somente 

pode ser compreendido numa análise sistemática, extraindo a noção de saúde 
como completo bem-estar”335, o que torna desafiadora a sua efetivação integral e 
universal por parte do Estado. Isso porque, ao se elevar o direito à saúde ao 
patamar de direito fundamental, todos os cidadãos brasileiros, indistintamente, 
têm direito ao amplo acesso, devendo ser a eles garantido pelo Estado. 

Com efeito, se vê a importância do reconhecimento constitucional do 
direito à saúde frente aos direitos como a propriedade e a liberdade individual, 
que há séculos já eram tuteladas pelo Estado, quando, 

 
Em verdade, tais questionamentos esbarram na elementar constatação de que a nossa 
Constituição vigente consagrou expressamente a saúde como direito fundamental da 
pessoa humana, decisão que, à evidência, deve ser levada a sério. Vale ressaltar, neste 
contexto, que praticamente ninguém questionou, ao menos desde 1787, isto é, desde 
que surgiram as primeiras Constituições escritas, na acepção contemporânea do termo, 
sobre o fato de a propriedade (que chegou a ser tida inclusive como direito natural) 
ocupar um lugar de destaque na Constituição. O mesmo se aplica à liberdade de ir e vir 
e ao instituto processual do habeas corpus, assim como às liberdades de associação, de 
reunião e à proteção da intimidade, da vida privada, do sigilo das comunicações e a 
privacidade do domicílio. Cuida-se, em todos os casos, de valores e bens jurídicos 
contemplados nas Constituições (ao menos naquelas que cultuam o Estado de Direito) 

                                                 
334 SCHWARTZ, Germano A. Direito à saúde: efetivação em uma perspectiva sistêmica. Porto Alegre: 
2001, p. 91. 
335 ROCHA. Op Cit. 1999. p. 45. 
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há quase dois séculos.336 

 
Por todo o exposto, é possível vislumbrar a trajetória histórica da 

conceituação e do reconhecimento do direito à saúde como um direito humano 
e fundamental, o qual é constitucionalmente assegurado no Brasil e deve ser 
assegurado e promovido pelo Estado. Desta forma, devem ser disponibilizados 
de maneira universal os meios básicos de sobrevivência, qualidade e manutenção 
da saúde que garantam a efetivação de uma vida com dignidade, o que inclui, 
especialmente, a promoção do direito a saúde e a valorização da pessoa humana. 
 
3 A promoção da saúde como alternativa à sua efetividade  

 
A saúde se torna um predicado essencial à qualidade de vida do homem 

e do Brasil, enquanto Estado Democrático de Direito, fundado na dignidade da 
pessoa humana e cujos objetivos incluem a redução das desigualdades sociais e a 
promoção do bem de todos, amparado através de sua Constituição de 1988, 
devendo também oferecer e garantir o direito à saúde de forma igualitária para 
todos os cidadãos e protegendo, por consequência, o bem maior que é a vida.  

Foi por meio da Constituição Federal de 1988 que o direito à saúde 
encontrou sua maior concretização ao nível normativo-constitucional, sendo 
reconhecido como um direito social e um direito fundamental de todos. Nesse 
sentido, quando se fala em direitos fundamentais, oportuno se faz lembrar que, 
quando se diz que não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é 
sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos 
ou relativos, se indaga qual é o modo mais seguro para garantí-los e para 
impedir que sejam continuamente violados337. 

No Brasil, portanto, o direito à saúde passou por grandes 
transformações e, a despeito de muitos obstáculos, opostos por setores sociais 
privilegiados e retrógrados, tem havido muitos avanços na luta pelo 
estabelecimento de melhores condições de vida para todos os brasileiros, dentre 
elas a saúde.  Nesta área, é possível perceber o evidente progresso, podendo-se 
considerar superada a concepção estreita e individualista que limitava a saúde 
exclusivamente ao oferecimento de serviços médico-hospitalares, dos quais 
somente os mais ricos teriam acesso, sendo que, aos pobres, restariam a 

                                                 
336 Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à saúde na 
Constituição de 1988. Revista eletrônica sobre a reforma do Estado, n. 11, set/nov. Salvador. 
2007. p. 02. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/rere-11-setembro-2007-
ingo%20sarlet.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2014. 
337 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992. 
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precariedade e ainda, uma prestação como “favor” do Estado338.  
Assim, o direito à saúde é o segundo na escala dos direitos sociais, 

conforme o art. 6º da Constituição Federal, logo após a educação. Surge como 
um direito subjetivo público que não pode ser negado a nenhuma pessoa sob 
pretexto algum, apesar de, na maioria das situações da vida diária, estar sendo 
constantemente descumprido. Todavia, este direito se rege pelos princípios da 
universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços respectivos, sendo 
estes de relevância pública e, por isso, devem ficar inteiramente sujeitos à 
regulamentação, à fiscalização e ao controle do Poder Público. 

A fim de assegurar a efetividade do direito à saúde, é preciso somar 
esforços para evitar a sua violação, o que pode (e deve) ser feito por meio da 
prevenção e promoção. Como dito, até o início do século XX, a saúde era vista 
como algo individual, passando a ter outra conotação com a chegada da ideia do 
Welfare State, surgida após as grandes guerras e trazendo consigo a visão do 
Estado de Bem-Estar Social, caracterizado como um marco nas ideias de saúde 
visto que 

 
A prevenção complexifica o tema incorporando ao mesmo uma situação antecipada no 
sentido de evitar a ocorrência da doença através de serviços básicos garantidores da 
salubridade pública. Percebe-se, então, que a saúde não se restringe mais à busca 
individual e passa a ter uma feição coletiva na medida em que a saúde pública passa a 
ser apropriada pelas coletividades como direito social, como direito coletivo, bem 
como alarga-se o seu conteúdo. Tem-se a prevenção da doença339.  
 
Logo, a prevenção e a promoção do direito à saúde realmente estendem-

se como pontos culminantes na esfera das discussões sobre o tema saúde, uma 
vez que elas podem ser vistas, através de ações articuladas, como uma forma de 
evitar a ocorrência de doenças e a proliferação de epidemias, antecipando e 
garantido uma vida saudável a todos. 

Desta forma, por meio da garantia dos direitos sociais, dentre os quais a 
saúde, a transformação do Estado em um fomentador da efetividade dos 
direitos humanos é considerada uma grande evolução social, que também impõe 
o planejamento e a execução de políticas públicas que deem eficácia a estes 
direitos. Assim, no que tange ao direito à saúde, as políticas públicas de 
promoção são essenciais para o pleno exercício deste direito universal, nos 
termos da constituição vigente.  

                                                 
338 CARVALHO, Guido Ivan de; SANTOS, Lenir. Sistema único de saúde. Comentários à Lei 
Orgânica da Saúde 8.080 de 1990 e 8.142 de 1990. São Paulo: Hucitec, 1995. 
339 MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais. Porto Alegre: 
Livraria do advogado, 1997. p. 188. 
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Significa dizer que, além do dever de abstenção – impossibilidade de 
ingerências indevidas na saúde das pessoas, o Estado também assumiu o papel 
de promotor do direito à saúde. Nesta linha, 

 
o direito à saúde pode ser considerado como constituindo simultaneamente direito de 
defesa, no sentido de impedir ingerências indevidas por parte do Estado e terceiros na 
saúde do titular, bem como - e esta a dimensão mais problemática - impondo ao 
Estado a realização de políticas públicas que busquem a efetivação deste direito para a 
população, tornando, para além disso, o particular credor de prestações materiais que 
dizem com a saúde, tais como atendimento médico e hospitalar, fornecimento de 
medicamentos, realização de exames da mais variada natureza, enfim, toda e qualquer 
prestação indispensável para a realização concreta deste direito à saúde340. 

 
A partir desta ótica, a implementação de políticas públicas promocionais 

para dar efetividade ao direito à saúde é medida que se impõe. Aliada aos 
fundamentos já expostos, esta conclusão se depreende da própria Constituição 
Federal, que em seu “art. 196 estabelece a saúde preventiva quanto ao que 
compete à redução do risco de doenças”341. 

Com efeito, o direito à saúde é notadamente complexo, de modo que, 
como dito, a sua efetividade envolve não apenas o acesso a medicamentos e 
tratamentos médicos para a cura de doenças já diagnosticadas. Cada vez mais, se 
reconhece a importância da prevenção e da promoção da saúde e da qualidade 
de vida de todas as pessoas, a fim de prevenir doenças e evitar maiores 
investimentos, nos moldes da norma constitucional.  

Ainda que comprovadas as vantagens da prevenção e promoção da 
saúde, o que nos remete à veracidade do ditado popular de que “prevenir é 
melhor do que remediar”, o que se vislumbra é pouco investimento em políticas 
públicas neste sentido, com nítida preferência estatal à prestação material de 
medicamentos e atendimento médico. Os motivos pela opção do Estado em 
“medicalizar” a saúde são inúmeros, e, sem dúvidas, injustificáveis frente a 
gravidade do problema. 

Certamente que, em um país de dimensões continentais como o Brasil, 
dar efetividade ao direito à saúde é uma atitude desafiadora e complexa. 
Contudo, o planejamento e a gestão de políticas públicas promocionais se fazem 
imprescindíveis para amenizar a triste realidade de grande parte da população 
que depende deste serviço. Reconhecendo estes paradigmas,  

 

                                                 
340 SARLET, Op Cit. 2007. p. 08. 
341 SCHWARTZ, Germano A.; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. A tutela antecipada no direito à 
saúde. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 55.  
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Numa sociedade plural e diversa, cumprir a obrigação de propiciar acesso universal 
igualitário significa, na medida do possível, considerar a diversidade cultural, social, 
econômica, geográfica presente nos indivíduos e grupos destinatários das políticas 
públicas de saúde, tornando o sistema de fornecimento de bens e serviços pertinentes à 
saúde, capaz de atendê-los. Nessa linha de pensamento, pode-se falar num direito 
difuso a um sistema de saúde que conjugue medidas genéricas e medidas específicas 
(que considerem a especificidade de cada grupo) de prevenção e promoção da saúde, 
como aponta, por exemplo, a ideia de redução de danos entre usuários de drogas (Bas-
tos; Mesquita; Marques, 1998). Outras situações também podem ilustrar essa realidade, 
como também demonstram campanhas dirigidas a profissionais do sexo e 
homossexuais342.  

 
Nesse sentido, reconhecer a diversidade cultural do Brasil e investir na 

promoção da saúde como forma de reduzir a complexidade deste direito é 
fundamental e imprescindível. Todavia, embora a adoção de uma conduta 
preventiva eficaz por parte do Estado seja mais eficiente e menos custosa, o que 
se vislumbra é o maior investimento e atenção na cura e atendimento de 
doenças já instaladas como forma paliativa de assegurar o direito à saúde.  

Ressalta-se que, como ocorre com os direitos sociais em geral, o direito à 
saúde comporta duas vertentes, uma de natureza negativa, que consiste no 
direito a exigir do Estado que se abstenha de qualquer ato que prejudique a 
saúde; outra, de natureza positiva, que significa o direito às medidas e prestações 
estatais visando a prevenção das doenças e o tratamento delas343. É justamente 
esta última vertente que deve ser mais valorizada e incentivada, como forma 
especialmente de preservar a saúde do maior número de pessoas e impedir a 
afetação deste direito. 

Em conformidade com o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, 
caracterizado como fundamento constitucional essencial no que tange à matéria 
de saúde, o direito à saúde, respaldado em tal dispositivo, se trata de um 
programa a ser atendido pelo Estado, mediante norma de conteúdo 
programático, através da qual fixam-se vetores maiores que apontam para 
direções e objetivos a serem atingidos pela ação estatal344. 

Assim, a fragilidade das políticas públicas promocionais se deve, de certa 

                                                 
342 RIOS, Roger Raupp. Direito à saúde, universalidade, integralidade e políticas públicas: princípios e 
requisitos em demandas judiciais por medicamentos. Seguridade Social, Cidadania e Saúde, 2012. 
Disponível  em <http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?http://www.revistadoutri 
na.trf4.jus.br/artigos/edicao031/roger_rios.html>. Acesso em: 29 mar. 2014, p. 84. 
343 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 
2002. 
344 RAMOS, João Saulo. Serviços de saúde prestados pela iniciativa privada e o contrato de seguro-saúde. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 12, p. 281-290, jul./set. 1995. 
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forma, à demora na valorização legislativa do direito à saúde e ao desinteresse 
dos governantes, e não à falta de previsão constitucional, bem como em razão 
da complexidade que se tem em atuar de forma preventiva, quando é mais fácil 
apenas combater doenças. 

Acerca dos benefícios da prevenção e promoção da saúde e 
principalmente da falta de interesse do poder público nesse setor,  

 
O Ministério da Saúde do Brasil, por exemplo, anunciou que vai mudar a política 
nacional de atendimento ao câncer para aumentar a capacidade de diagnóstico precoce 
da doença. Argumenta-se corretamente que, diagnosticados em fase inicial e tratados 
adequadamente, os tumores tem chance maior de cura, em certos casos podendo 
superar 90% (Meta..., 2005). Alerta-se que o crescimento da doença é mundial e que, 
em 2006, no Brasil deverão surgir 472 mil novos casos. Nenhuma palavra – no entanto 
– sobre prevenção, causas, atitudes para evita-los. A estratégia é localizar o mais cedo 
possível e extirpar345.  
 

Ademais, insta ressaltar que a efetividade do direito à saúde por meio de 
políticas públicas promocionais é possível e necessária, resultado de  

 
Um fenômeno dito de promoção, abandonando a questão meramente de garantias ou 
repressão por parte do Estado através do direito. Indiretamente, a questão das políticas 
públicas de desenvolvimento e inclusão social tem assento também em outro mote 
sobre o uso do direito, de cunho mais genérico, que busca demonstrar uma nova forma 
de manejar o ordenamento jurídico, ou melhor, o abandono da função eminentemente 
repressora em razão do aspecto promocional346. 

 
A partir dessa problemática, cada vez mais, políticas públicas efetivas de 

prevenção e de promoção da saúde se tornam possíveis e necessárias, em todas 
as esferas do poder, a fim de prevenir doenças e, consequentemente, evitar 
maiores custos ao erário público. O resultado lógico seria, portanto, a redução 
da complexidade do direito à saúde e a valorização do indivíduo na sua 
dignidade, na medida em que a qualidade de vida é garantida.  

Isso posto, a promoção do direito à saúde pelo poder público pode ser 
uma alternativa à efetividade deste direito, surgindo, a partir daí, um novo 
conceito em gestão de saúde que vise especialmente a prevenção. Ou seja, 
seguramente, reconhecer a prevenção como forma de garantir o direito à saúde 
se mostra o caminho mais rápido para a sua plena eficácia, à medida em que o 

                                                 
345 DUPAS, Gilberto. O mito do progresso. São Paulo: Unesp, 2006, p. 184.  
346 LANGARO, Mauricio; RECKZIGEL, Tania Regina Silva. O direito promocional como incentivo à 
cidadania e aos direitos humanos fundamentais. In: Direitos Humanos e participação Política: vol. II. 
Porto Alegre: Imprensa Livre, 2011, p. 599. 
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indivíduo estaria, com critérios de razoabilidade, sendo protegido da exposição e 
sofrimento trazidos pelas doenças. 

Sendo assim, a partir do ponto de vista promocional, o Direito 
Fundamental Social à Saúde trata de um direito positivo, que não pode ser visto 
de forma individual ou isolada, sob pena de impacto direto sobre toda a 
coletividade, exigindo prestações eficazes e principalmente de concretização por 
parte do Estado, impondo aos entes públicos a realização de determinadas 
tarefas, de cujo cumprimento depende a própria realização do direito347.  

Portanto, a saúde acena como um dos importantes elementos da 
cidadania, como um direito à promoção da vida das pessoas, pois direito à saúde 
é direito à vida348. Partindo desta análise, verifica-se que a questão é abrangente e 
complexa, assim como a do acesso igualitário às ações de saúde, estando 
assegurado constitucionalmente tanto na seção específica, como nas disposições 
gerais sobre a Seguridade Social349. 

Pelo exposto, notadamente, o direito à sáude é elencado como um dos 
mais importantes elementos da cidadania, de modo que a sua promoção e 
prevenção se mostram meios essencias para a proteção deste direito, eis que 
visam a sua não afetação e, em consequencia, a garantia dos direitos humanos. 

 
4 A atuação subsidiária dos entes privados na promoção do direito à 
saúde 

 
Dentro do contexto de promoção da saúde, se considerarmos que, por 

vezes, o sistema público de saúde pode ser falho e que os planos de saúde 
privados, em razão do princípio da solidariedade, podem ser meios subsidiários 
de efetividade deste direito fundamental, impende também o debate acerca do 
sucesso ou não de sua proposta de proteção privada da saúde.  

Com efeito, os direitos à proteção social, e, especificamente, o direito à 
saúde, dificilmente podem ser realizados de maneira eficaz sem uma intervenção 
estatal que vise garanti-los de maneira preventiva e qualitativa, na forma em que 
se depreende da consolidação dos direitos sociais descritos na Constituição 
brasileira. Contudo, por vezes, a obrigação de assegurar a saúde, atribuída ao 
Poder Público, pode não ser a realidade fática vivenciada por parte de seus 
tutelados, especialmente em se tratando da necessidade de promoção da saúde e 

                                                 
347 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 
2002. 
348 MORAIS, Op Cit. 1997, p. 188. 
349 NETO, Eleutério Rodriguez. Saúde – Promessas e limites da Constituição. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
2003. 
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consequente ausência de prestação material, fatores que podem conduzir ao 
agravamento de moléstias e a perda até mesmo da vida. 

Nesse diapasão, é de grande relevância considerar o papel subsidiário 
dos entes privados, em especial dos planos de saúde, no que tange a garantia de 
eficácia do direito à saúde por meio de sua promoção. Neste sentido, 
reconhecendo a importância de uma atuação séria e eficaz dos entes privados, 
“a atuação subsidiária das entidades privadas na efetivação de políticas de saúde 
pode ser assim sugerida como caminho que retoma a ideia de solidariedade [...]. 
Trata-se de uma alternativa a ser desenvolvida com seriedade, por abrir novas 
possiblidades à consecução exitosa do direito fundamental à saúde”350. 

A partir dessa ótica, cada vez mais se reconhece a importância do 
incentivo de entes privados na prevenção e na promoção da saúde e da 
qualidade de vida das pessoas, a fim de prevenir doenças e, consequentemente, 
evitar maiores investimentos. Esta é uma política positiva que já é observada na 
atuação de diversos meios privados, como é o caso dos programas de melhoria 
da qualidade de vida, realizados por planos de saúde, em razão de que a 
promoção da saúde evita gastos futuros desnecessários com medicamentos e 
estrutura hospitalar.  

Assim, as entidades privadas de planos de saúde podem encontrar sua 
razão de existir a partir da necessidade de algumas pessoas assegurar sua própria 
segurança médica, independente de atuação estatal. Deste modo, por meio dos 
planos de saúde, os contratantes passam, via de regra, a usufruir de um serviço 
médico previamente contratado e garantido de maneira privada, sem deixarem 
de ser titulares da saúde pública.  

Neste sentido, ante ao parcial fracasso do sistema público na área da 
saúde, cada vez mais se reconhece a importância da prevenção e da promoção 
da saúde e da qualidade de vida de todas as pessoas incentivadas por entes 
privados, a fim de prevenir doenças e, consequentemente, evitar maiores 
investimentos estatais ou até mesmo privados. A promoção da saúde, por 
consequência, reduz a complexidade deste direito e traz benefícios financeiros 
às entidades privadas. 

Na cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul, por 
exemplo, o programa “Medicina Preventiva” do plano de saúde Unimed Santa 
Maria/RS vem se destacando como meio eficaz de promoção da saúde de seus 
usuários. Trata-se de um programa de gerenciamento de pacientes crônicos por 
meio de uma equipe multidisciplinar, que visa melhorar a sua qualidade de vida, 
principalmente daqueles que, comumente, se submetem a internações 

                                                 
350 FIGUEIREDO, Op Cit. 2007. p. 101.  
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hospitalares e a diversos tratamentos médicos.  
A equipe é composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, 

nutricionistas, dentre outros profissionais, e realiza visitas domiciliares semanais, 
quinzenais, ou mensais, a depender do quadro clínico do cliente. O programa de 
medicina preventiva visa, dessa forma, melhorar a qualidade de vida e prevenir 
doenças de pacientes que preencham alguns requisitos, quais sejam, 

 
 Os critérios de Elegibilidade para participar desse programa, inicialmente, são pré-
definidos pela equipe da Medicina Preventiva através de alertas clínicos obtidos no 
preenchimento da Avaliação das Condições de Saúde do usuário e também preencher 
os seguintes quesitos: 

 Somente beneficiários do plano de pré-pagamento da Unimed Santa Maria; 

 Residente no Perímetro Urbano de Santa Maria; 

 Idade Acima de 60 anos; 

 Portador de Doença Crônica; 

 Acamado ou com duas ou mais Atividades de Vidas Diárias comprometidas351. 

 
Importa ressaltar que as visitas domiciliares periódicas envolvem atitudes 

de controle e prevenção de doenças, tais como pesagem, verificação da pressão 
arterial, averiguação das condições de armazenamento de medicamentos e 
comida, avaliação do espaço domiciliar, de acessibilidade e acompanhamento 
psicológico. São atitudes proativas que resultam em benefícios para os clientes 
atingidos, mas que beneficiam ainda mais o próprio ente privado, que, ao 
promover a saúde de seus usuários, economiza sobremaneira o seu orçamento 
com internações e tratamentos médicos complexos. 

Neste sentido, é preciso considerar que o exemplo citado trata-se de um 
sucesso privado, e, seguindo a lógica do mercado e do capitalismo, certamente 
não promove a saúde e bem-estar de seus clientes somente por altruísmo. Mais 
do que nunca, o setor privado vem comprovando que preservar, promover e 
prevenir a saúde se mostram meios baratos e eficazes para a garantia plena do 
direito à saúde, o que depende fundamentalmente de organização e boa gestão.  

Assim, a promoção do direito à saúde pelos entes privados pode ser uma 
alternativa a efetividade deste direito, surgindo, a partir daí, um novo conceito 
em gestão de saúde que vise especialmente a prevenção. Isso porque reconhecer 
a prevenção como forma de garantir o direito à saúde se mostra o caminho mais 
rápido para a sua plena eficácia, ainda que no âmbito da atuação subsidiária dos 
entes privados e dentro de uma perspectiva contratual e privada. 
 

                                                 
351 UNIMED SANTA MARIA/RS. Disponível em <http://www.unimed.coOpbr/pct/index 
.jsp?cd_canal=57422&cd_secao=63643>. Acesso em: 04 jun 2014. 
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5 Conclusão 
 

Sendo um direito humano e fundamental, o direito à saúde tem 
aplicação imediata, conforme clara disposição da Constituição Federal de 1988. 
Sua tutela é responsabilidade do Estado e se dá por meio de políticas públicas 
que assegurem o amplo e universal acesso à saúde e a qualidade de vida de todas 
as pessoas.  

A fim de dar efetividade ao direito à saúde, o que se vislumbra como 
ideal são políticas públicas de promoção deste direito, que visem a redução, ao 
máximo, da incidência de doenças e que melhorem a qualidade de vida das 
pessoas, como forma de preservar a dignidade dos indivíduos e os seus direitos 
humanos. No entanto, ainda que sua importância seja indiscutível, atualmente 
pouco se fala em políticas públicas de prevenção de doenças, sendo que, 
visivelmente, o Estado brasileiro adota a medicalização de tudo e todos como 
forma (precária) de dar efetividade ao direito à saúde.  

Diante da lacuna de efetividade existente entre o direito à saúde e os 
tutelados, os meios privados, em especial os planos de saúde, podem assumir – 
e em muitos casos assumem – o papel promotor da saúde que cabe ao Estado. 
Os benefícios desta prática são notáveis e repercutem tanto na esfera do 
consumidor do plano, que tem uma nítida melhora na sua saúde e qualidade de 
vida, quanto para o próprio ente privado, que reduz significativamente os custos 
de manutenção do plano por meio da diminuição da submissão dos contratantes 
à internação hospitalar e tratamentos.  

Desta forma, vislumbra-se que, quando as políticas públicas de 
promoção do direito fundamental à saúde são falhas, os entes privados entram 
em cena assumindo um papel subsidiário importante na promoção deste direito, 
surtindo benefícios em toda a coletividade contratante. 
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A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO A PARTIR DE 

KONRAD HESSE E A EFICÁCIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS 
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Ana Paula Pinto da Rocha353 

 
 

1 Introdução 
 

À Constituição já foi dado mais de um sentido. Carl Schmitt, por 
exemplo, explicou a Constituição pelo prisma político, já Ferdinand Lassale a 
conceituou a partir da sociologia, referindo ser ela apenas uma folha de papel, 
caso não estivesse de acordo com os ditames reais da época, ou seja, os fatores 
reais de Poder.  

Konrad Hesse, opondo-se ao sentido da Constituição trazido por 
Lassale passa a tratá-la como uma força normativa, ou seja, irradiadora de 
efeitos e realmente efetiva.  

Nesse sentido, a partir da concepção trazida por Konrad Hesse, em que 
a Constituição passa a ser o núcleo do sistema jurídico, analisa-se os direitos 
fundamentais nela contidos e sua eficácia nas relações jurídicas entre privados. 

 
2 A Constituição a partir de Carl Schmitt, Ferdinand Lassale e Hans 
Kelsen 

 
A fim de compreender a concepção de Constituição que se pretende no 

presente trabalho, que é o seu sentido jurídico a partir de Konrad Hesse, 
necessário o breve estudo de duas outras concepções sobre o sentido de 
Constituição, que é o sentido sociológico e o sentido político.  

                                                 
352 Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, com bolsa CAPES. 
Integrante dos grupos de pesquisa “Intersecções jurídicas entre o público e privado” e “Direito 
do Autor no constitucionalismo contemporâneo”, ambos coordenado pelo Prof. Pós-Doutor 
Jorge Renato dos Reis. Professora da FAI Faculdades. Coordenadora do grupo de pesquisa 
“Estudos de Direito Civil Constitucional”. Advogada. Email: juliabagatini@bol.com.br 
353 Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Integrante dos grupos 
de pesquisa “Intersecções jurídicas entre o público e privado” e “Direito do Autor no 
constitucionalismo contemporâneo”, ambos coordenado pelo Prof. Pós-Doutor Jorge Renato 
dos Reis. Advogada. Email: anapprocha2@hotmail.com 
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O sentido político de Constituição foi encampado pelo jurista alemão 
Carl Schmitt. Para este, o fundamento da Constituição não está contido em 
outras normas jurídicas ou em si mesma, mas sim na vontade política concreta 
que a antecede354.  

A Constituição, para essa teoria, é uma norma suprema e, assim, não se 
apoia em outras normas jurídicas, fundamenta-se, portanto, em uma decisão 
advinda de um ser político capaz de impor uma existência política de acordo 
com determinadas normas355. Por isso, Schmitt entende que a Constituição 
possui sentido político.  

Para conceituar a Constituição, diferencia-se este termo de leis 
constitucionais. Para ele, Constituição propriamente dita é apenas aquilo que 
decorre de uma decisão política fundamental, já leis constitucionais são aquelas 
apenas formalmente constitucionais, ou seja, todas as legislações que estão na 
Constituição, mas que não advêm de uma decisão política fundamental.  

Pode-se dizer que, para esta concepção, Constituição é a lei 
materialmente constitucional, como por exemplo, os direitos e garantias 
fundamentais, organização do Estado e dos Poderes e leis constitucionais são 
apenas formalmente constitucionais, ou seja, que não necessitariam estar 
insertas na Constituição.  

 
A distinção entre constituição e leis constitucionais só é possível, no entanto, porque a 
essência da constituição não está contida em uma lei ou em uma norma. No fundo de 
toda a normação reside uma decisão política do titular do poder constituinte.356 
 

Outra concepção bastante conhecida dada à Constituição foi a trazida 
por Ferdinand Lassale. Este, diversamente do autor antes mencionado, trouxe a 
ideia de Constituição a partir do ideal da sociedade. Lassale sustentou, em 
conferência feita em 1862, para operários e intelectuais da antiga Prússia, que 
questões constitucionais não são questões jurídicas, mencionando na 
oportunidade, que haveria duas constituições: a real e a escrita.  

A Constituição real seria aquela efetiva, a que realmente ditava às regras. 
Esta Constituição efetiva se dava com os fatores reais do poder, isto é, pela 
sociedade. Por isso, portanto, sua teoria foi chamada de concepção sociológica. 
Os fatores reais de poder da época eram a burguesia, os banqueiros, etc.  

A Constituição escrita, em contrapartida, para Lassale, não passava de 
uma folha de papel, ou seja, não possuía qualquer representatividade social, caso 

                                                 
354 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constituición. Madrid: Alianza Editorial, 2003. p. 45-46. 
355 TEIXEIRA, José Orácio Meirelles. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1991. 
p. 199. 
356 SCHMITT, Op Cit. 2003. p. 46-47. 
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não estivesse de acordo com os fatores reais de poder da época. Assim, a 
Constituição escrita só seria realmente efetiva quando correspondesse à 
constituição real, ou seja, os ditames dos fatores reais do poder357.  

Assim, na concepção de Lassale, a constituição efetiva e prevalecente é a 
vontade daqueles que titularizam o Poder e não a constituição escrita e posta na 
sociedade. A partir da conferência ministrada por Lassale, surgiu o livro “A 
essência da Constituição”. 

A Constituição enquanto sociológica tem como autor representativo 
Ferdinand Lassale, já a acepção de Constituição como política tem como 
principal fomentador Carl Schmitt. O sentido jurídico da Constituição foi 
trazido por dois diferentes juristas: Hans Kelsen e Konrad Hesse, os quais, 
apesar de partilharem da ideia jurídica de Constituição, dão a esta sentido 
absolutamente diverso.  

Hans Kelsen refere que não é necessário socorrer-se da sociologia ou da 
política para dar sentido à Constituição, menciona que o fundamento da 
Constituição está no plano jurídico. Para Kelsen, a constituição é norma pura é 
pura dever ser.  

 
3 A Força Normativa da Constituição de Konrad Hesse   

 
A obra de Konrad Hesse mostra-se como uma resposta ao sentido dado 

por Ferdinand Lassale à Constituição. Em uma aula inaugural que ministrou, em 
1959, mencionou que a Constituição não é apenas uma folha de papel, 
possuindo força normativa, independentemente dos fatores reais de poder. A 
partir desta aula inaugural é que surge o livro “A força normativa da 
Constituição”. 

A Constituição não é uma realidade apenas textual como referia Lassale, 
ela possui também um elemento político social. Hesse aceita, nesse sentido, que 
a Constituição é textual, formal, referindo, no entanto, que é mais que isso, pois 
deve ser também real. Não aceita, portanto, o divórcio entre o formal e o 
material (real), ou seja, o jurídico e o social. 

Nesse sentido, admitir que as normas constitucionais nada mais 
expressam do que relações fáticas altamente mutáveis seria reconhecer que o 
direito constitucional tem apenas a miserável função, indigna de qualquer 
ciência, de comentar os fatos políticos e justificar as relações dominantes358.  

                                                 
357 LASSALE, Ferdinand. A essência da Constituição. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. p. 
10-11. 
358 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991. 
p. 11 
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A Constituição, para Hesse, se configura não só numa expressão do ser, 
mas também do dever ser. Assim, mais do que um reflexo das condições fáticas 
sociais359, a Constituição tem força normativa capaz de imprimir ordem e 
conformação à realidade política e social.  

Isso posto, a Constituição real e a Constituição jurídica estão em relação 
de coordenação, condicionando-se mutuamente, embora não dependa, pura e 
simplesmente, uma da outra360.   

Hesse refere que a Constituição impõe tarefas, transformando-se em 
força ativa se essas tarefas forem efetivamente realizadas e, para que possa ter 
força ativa, é necessário que haja vontade de constituição e não só vontade de 
poder361. 

 
A vontade de constituição se origina: I) da compreensão da necessidade e do valor de 
uma ordem normativa inquebrantável, que proteja o Estado contra o arbítrio 
desmedido e disforme; II) da compreensão de que essa ordem constituída é mais do 
que uma ordem legitimada pelos fatos; e, III) da consciência de que, ao contrário do 
que se dá com uma lei do pensamento, essa ordem não logra ser eficaz sem o concurso 
da vontade humana.362  

 
O reconhecimento da normatividade das constituições é uma das mais 

importantes conquistas do constitucionalismo contemporâneo, no qual, um dos 
aspectos mais marcantes que se verifica é a força e eficácia dos direitos 
fundamentais em todo o sistema jurídico, inclusive nas relações privadas.  

Tamanha é a importância e a ligação entre direitos humanos e 
fundamentais com o constitucionalismo, que Perez Luño afirma: “El 
constitucionalismo actual no sería lo que es sin los derechos fundamentales”363. Tal fato 
advém da ideia trazida por Konrad Hesse, em que a Constituição possui força 
normativa.  

 
4 A eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas a partir da 
concepção de Constituição trazida por Konrad Hesse  

 
A ideia da força normativa da Constituição trouxe diversos aspectos no 

âmbito das relações civis, sendo que talvez o mais importante seja a aplicação 

                                                 
359 LASSALE, Op Cit. 2000, p. 15. 
360 HESSE, Op Cit. p.15. 
361 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 3. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. p. 104. 
362 HESSE, Op Cit. p. 19. 
363 PEREZ LUÑO. Los Derechos Fundamentales. 8. ed. Editorial Tecnos, 2005. p. 19.  
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dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Após estudo acerca 
dos direitos fundamentais, seus fundamentos, origem histórica e evolução, 
necessário o estudo das teorias da (não) vinculação dos direitos fundamentais no 
sistema de direito civil.  

Direitos fundamentais e direitos humanos comumente são utilizados 
como sinônimos. Ocorre, entretanto, que não o são. Mostra-se, portanto, 
necessário um “acordo semântico” quanto à terminologia a ser utilizada no 
presente trabalho364. 

Constata-se que são variadas as formas utilizadas pela doutrina acerca do 
uso dos termos direitos humanos e direitos fundamentais. Isto talvez se deva ao 
fato da imprecisão terminológica trazida pela própria Constituição Federal de 
1988, que por ora traz o termo direitos fundamentais, ora traz o termo direitos 
humanos365, parecendo tratá-los como sinônimos.  

Há os que referem que direitos humanos seriam os direitos 
fundamentais positivados na ordem internacional, enquanto direitos 
fundamentais seriam os direitos constitucionalmente reconhecidos na ordem 
interna de cada país366. 

Ainda, há os que, arraigados na cultura jusnaturalista, reconhecem como 
direitos humanos os direitos advindos da natureza humana, ou seja, direitos que 
nascem com quaisquer indivíduos. Nesta perspectiva, direitos fundamentais 
seriam os direitos humanos positivados, tanto na ordem interna, quanto 
internacional367. 

Por fim, existem aqueles que não diferenciam os termos referidos, isto é, 
tratam do tema como direitos humanos fundamentais368. 

Aqui, filia-se à primeira corrente supracitada, ou seja, entende-se como 
direito fundamental os ditames legais positivados em leis e na Constituição de 
determinado Estado, enquanto que direitos humanos são direitos (que podem 

                                                 
364 REIS, Jorge Renato. A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais nas relações 
interprivadas: breves considerações. In: LEAL, Rogério Gesta; REIS, Jorge Renato dos. (Orgs.). 
Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. t. 5. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004. 
p. 1497. 
365 Verifica-se que encontramos na CF/88 uma enorme variação semântica acerca dos direitos 
fundamentais. Por exemplo, no art. 4º, III, traz-se a terminologia de direitos humanos, já a 
epígrafe do título II constata-se o uso do termo direitos e garantias fundamentais. 
366 Nesse sentido, entre tantos, é a disciplina de Ingo Wolfgang Sarlet, esposado na obra “A 
eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional”. Assim como, J.J. Gomes Canotilho, em “Direito Constitucional”.  
367 Nesse sentido, é a disciplina de Clovis Gorczevski, em “Direitos humanos, educação e 
cidadania: conhecer, educar, praticar, 2009”.    
368 Nesse sentido é o entendimento de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, na obra “Direitos 
humanos fundamentais”.  
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também ser fundamentais) disciplinados na ordem internacional.  
 

Para evitar los incovenientes de esta tesis parece más oportuno volver al planteamiento 
inicial, es decir, tomar como critério disitintivo el diferente grado de concreción 
positiva de estas categorias. En los usos linguitiscos jurídicos, políticos e incluso 
comunes de nuestro tiempo, el término – derechos humanos- aparece como un 
concepto de contornos más amplios e imprecisos que la nócion de los – derechos 
fundamentales -. Los derechos humanos suelen venir entendidos como um conjunto 
de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigências 
de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas 
positivamente por los ordenamientos jurídicos a nível nacional e internacional. En 
tanto que con la noción de los derechos fundamentales se tiende a aludir a aquellos 
derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, em la mayor 
parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela 
reforzada. Los derechos humanos aúnan, a su significación descritiva de aquellos 
derechos y libertades reconocidos en las declaraciones y convênios internacionales, una 
connotación prescriptiva o deontológica, al abarcar también aquellas exigências más 
radicalmente vinculadas al sistema de necessidades humanas, y que debiendo ser objeto 
de positivación no lo han sido. Los derechos fundamentales poseen um sentido más 
preciso y escricto, ya que tan solo describen el conjunto de derechos y libertades 
jurídica e institucionalmente reconocidos y garantizados por el Derecho positivo. Se 
trata siempre, por tanto, de derechos delimitados espacial y temporalmente, cuya 
denominación responde a su caráter básico o fundamentador del sistema jurídico 
político del Estado de Derecho.369 

 
Assim, direitos fundamentais são direitos garantidos pelo ordenamento 

jurídico positivo, normalmente esposados nas Constituições de cada país e que 

                                                 
369 PÉREZ LUÑO, Op Cit. 2005, p. 46-47. Para evitar os inconvenientes desta tese parece mais 
apropriado para retornar à abordagem inicial, ou seja, tomando como Critério distintivo o 
diferente grau de realização positivo dessas categorias. Em linguísticos usa jurídico, político e até 
mesmo comum em nosso tempo, o termo - conceito de direitos humanos aparece como um 
amplo e vago contorno à noção de direitos fundamentais. Direitos humanos são entendidos 
geralmente como aqueles que vêm de algumas autoridades e instituições em cada momento 
histórico, materializar as demandas de dignidade, liberdade e igualdade humana, que deve ser 
reconhecida positivamente pelos pilotos nacionais e internacionais legais de nível. Enquanto a 
noção de direitos fundamentais tende a se referir aos direitos humanos garantidos pelo direito 
positivo, em maioria dos casos sob a sua Constituição e, em geral gozam de proteção reforçada. 
Combine os direitos humanos, em descritivo significado desses direitos e liberdades 
reconhecidos nas declarações e convenções internacionais, conotações normativas ou ético, para 
abranger os mais radicalmente requisitos relacionados ao sistema de necessidades humana, e não 
deve ser sujeito a positivação ter sido. Os direitos fundamentais têm um escrito preciso, já que 
apenas descrever o conjunto de direitos e liberdades legais e institucionais reconhecidos e 
garantidos pelo direito positivo. É sempre, portanto, os direitos espacialmente e temporalmente 
delimitado, cujo nome responde seu sistema básico ou fundador caráter político e jurídico do 
Estado de Direito (tradução livre). 
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possuem tal status por serem direitos invioláveis do homem, decorrendo do 
atributo da dignidade da pessoa humana, norte das Constituições hodiernas.  

Os direitos fundamentais são, pois, todas aquelas posições jurídicas 
concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional 
positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em sentido 
material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera de 
disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem como 
as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados, agregando-
se à Constituição material, tendo, ou não, assento na Constituição formal370.  

Nesse sentido, são normas que conferem sistematicidade à Constituição 
Federal, mostrando-se como parâmetros para todas as demais regras contidas 
no ordenamento jurídico, objetivando a dignidade da pessoa humana, assim 
como diminuindo possíveis conflitos entre as leis. 

Os direitos fundamentais integram o núcleo substancial de uma 
Constituição, funcionando, afinal, como fundamento de legitimidade da própria 
ordem democrática, “presentan en la normativa constitucional como un 
conjunto de valores objetivos básicos [...] y, al propio tiempo, como el marco de 
protección de las situaciones jurídicas subjetivas”371. 

Verifica-se que os direitos fundamentais são produto de um sentimento 
universal da ética humana, assim como do dever de solidariedade, objetivando a 
promoção de uma melhor qualidade de vida372. 

Hodiernamente, os direitos fundamentais apresentam-se como garantias 
de primeira, segunda e terceira dimensões373, conforme a evolução histórica em 
que passam a ser, cronologicamente, reconhecidos. A presente divisão em 
dimensões374 remete-nos ao lema da Revolução Francesa, ou seja, liberdade, 

                                                 
370 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 11. ed. 2012. p.74-75. 
371 PÉREZ LUÑO, Op Cit. 2005. p. 20. Apresentam-se na normativa constitucional como um 
conjunto de valores objetivos básicos [...] e, no mesmo tempo, como um marco de proteção das 
situações jurídicas subjetivas (tradução livre). 
372 VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sua reserva de Justiça. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 
199. 
373 Paulo Bonavides defende a existência de uma quarta geração dos direitos fundamentais, os 
quais se introduzem através globalização política na esfera da normatividade jurídica, o que 
corresponde à derradeira fase de institucionalização do Estado social. (BONAVIDES, 
Paulo. Curso de direito constitucional. 11. ed. Brasil: Malheiros, 2000, p. 522). Há ainda os que tratam 
acerca de uma quinta e sexta dimensão de direitos fundamentais, nesse sentido, Clovis 
Gorczevski, em “Direitos humanos, educação e cidadania: conhecer, educar, praticar” e Ingo 
Wolfgang Sarlet, em “A eficácia dos direitos fundamentais”. 
374 Importante referir que não existe hierarquia ou grau de importância entre referidas 
dimensões, motivo pelo qual alguns doutrinadores preferem a utilização do vocábulo 
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igualdade e fraternidade. 
No que se refere à constitucionalização do direito civil, advinda da força 

normativa da Constituição trazida por Konrad Hesse, entre inúmeros aspectos, 
alguns parecem pertinentes, como a possibilidade ou não de aplicação dos 
direitos fundamentais375 nas relações interprivadas376.  

A eficácia ou não dos direitos fundamentais nas relações de direito civil 
já vem sendo debatida há mais de meio século no Direito Comparado Europeu, 
enquanto, no Brasil, a tendência e a discussão da aplicação dos direitos 
fundamentais na seara do direito privado parece ser um tema novo, com cerca 
de vinte anos377.  

É no âmbito das relações interprivadas que a discussão sobre a eficácia 
dos direitos fundamentais ganha contornos controversos, ainda que, de um 
modo geral, admita a doutrina que produzam efeitos ao menos e em 
determinado grau.378  

Três são as principais teorias quanto a essa temática. A primeira delas é a 
teoria da ineficácia (ou negação da existência) dos direitos fundamentais nas 
relações privadas379, a qual nega a possibilidade de produção de efeitos dos 

                                                                                                                              
"dimensão" dos direitos fundamentais em detrimento da expressão "geração", que daria uma 
ideia de que cada nova geração adviria em substituição a anterior. SARLET, Ingo Wolfgang. Op 
Cit. 2012. p. 45. 
375 Entende-se aqui direitos fundamentais como direitos individuais e coletivos, direitos sociais, 
de nacionalidade, direitos políticos e o regramento dos partidos políticos, todos esposados no 
Título II da CF/88.  
376 Quanto ao termo interprivadas, REIS (2004, p. 1499) afirma: “optou-se por essa expressão 
para definir a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais nas relações entre 
particulares, em razão de que o prefixo ‘inter’ tem o exato significado que se pretende dar ao 
termo, ou seja, ‘interação’ e ‘reciprocidade’”. 
377 SARLET, Op Cit. 2012. p. 257. 
378 TUTIKIAN, Cristiano. Sistemas e Codificação. O Código Civil e as Cláusulas Gerais. In: 
ARONNE, Ricardo (Org). Estudos de Direito-Civil Constitucional. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004. p.50-53. 
379 A título de informação, no que diz respeito à terminologia alguns a tratam como a eficácia 
horizontal dos direitos fundamentais. Para Sarlet (2010, p. 22), entretanto: “[...] observa-se que 
sob o rótulo genérico de uma eficácia ‘privada’ ou de uma eficácia dos direitos fundamentais nas 
relações privadas, compreendemos, em primeira linha, a possibilidade de extração de efeitos 
jurídicos das normas de direitos fundamentais, de tal sorte que a eficácia jurídica sempre 
pressupõe um efeito vinculativo. Evidentemente que com isso estamos a assumir que quando se 
fala genericamente em eficácia privada esta não está sendo limitada à problemática da eficácia 
dos direitos fundamentais nas relações entre atores privados, mas alcança também a influência 
normativa constitucional sobre os atos dos agentes estatais. Com efeito, é por isso que se deve 
renunciar ao uso de expressões relativamente habituais (embora imprecisas) como ‘eficácia 
horizontal’ ou a conhecida Drittwirkung (eficácia externa ou em relação a terceiros)”.  
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direitos fundamentais nas relações entre particulares. Esta posição é adotada 
pelos Estados Unidos da América, que reafirma as premissas oriundas do direito 
liberal. 

Tal teoria é a que goza de menor prestígio, no entanto, ainda aplicada no 
direito comparado. Nesse sentido, Moreira menciona: “Existe ainda um terceiro 
modelo, de origem norte-americana, que nega a vigência das normas 
fundamentais nas relações entre particulares, conhecida como doutrina do State 
Action”380. 

Quanto à aplicação dessa teoria no âmbito do direito comparado 
americano, Sarmento refere que além de não admitir, em princípio, a eficácia 
horizontal dos direitos fundamentais, a jurisprudência norte-americana tem 
criado obstáculo à possibilidade de tutela legislativa destes direitos no âmbito 
das relações privadas381.  

Como justificativa quanto à aplicação dessa tese, os autores advogam no 
sentido de que, se não aplicada, estaria sendo extirpado do ordenamento 
jurídico o princípio da autonomia privada. Nesse sentido: 

 
[...] quienes rechazan la eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares 
esgrimen como principal argumento la irremisible degradación que sufriría el principio 
de la autonomía privada, criterio de referencia excluivo y excluyente a l hora de 
enjuiciar la licitud de los actos privados.382  

 
Quanto à eficácia dos direitos fundamentais no âmbito das relações 

privadas, a doutrina brasileira, especialmente, parece bastante concisa no sentido 

                                                 
380  MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Obtenção dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 65. Para Silva (2005, p. 99): “A doutrina do State action procura 
determinar quando um ato privado que viole direitos fundamentais, especialmente o direito de 
igualdade, pode ser objeto de controle judicial. O nome do modelo, ‘ação estatal’, decorre do 
fato de que, ao invés de reconhecer expressamente que direitos fundamentais vinculam, de 
alguma forma, as relações entre particulares e que, nesse sentido, um ato privado pode violar 
direitos fundamentais, a doutrina e jurisprudência norte-americana mantiveram-se fiéis a uma 
concepção liberal de direitos fundamentais, aplicáveis, portanto, somente nas relações em que o 
Estado participa”.  
381 SARMENTO, Daniel. A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais no direito 
comparado e no Brasil. In: BARROSO, Luis Roberto (Org). A Nova Interpretação constitucional: 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 197. 
382 BILBAO UBILLOS, Juan María. En qué medida vinculan a los particulares los derechos 
fundamentales?. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito 
Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 270. Aqueles que rejeitam a eficácia dos 
direitos fundamentais contra os indivíduos exercem seu principal argumento na imperdoável 
degradação sofrida pelo princípio da autonomia privada, critério de referência exclusivo e 
excludente para julgar a legalidade dos atos privados (tradução livre). 
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de aplicação desses direitos nas relações privadas, assim como as decisões 
judicias, tendo o Supremo Tribunal Federal (STF) inclusive exarado tal 
mandamento. Na primeira decisão nesse sentido, o STF mencionou a 
necessidade de se cumprir o princípio do devido processo legal (com direito à 
ampla defesa) em ações de cunho propriamente privado, como a exclusão de 
pessoa pertencente a uma associação privada383. 

A título ilustrativo, cita-se um exemplo claro de infração à aplicação dos 
direitos fundamentais individuais e coletivos nas relações entre particulares e 
que já fora reconhecida no âmbito das decisões judicias384. Diz respeito àquele 
condômino antissocial (art. 1.336, parágrafo 2º, CC) que paga multa ao 
condomínio sem ter tido um procedimento administrativo em observância ao 
devido processo legal que apurasse sua conduta, garantia esta disciplinada no art. 
5º, LIV, da CF385, como direito fundamental. 

Ainda, pode-se verificar que a jurisprudência também tem passado a 
aplicar os direitos sociais (que também são fundamentais) nas relações privadas, 
tendo sido editado, inclusive, algumas Súmulas nesse sentido. É o que ocorre, 
por exemplo, com a Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que 
protege o direito social à Saúde, referindo que plano de saúde não pode limitar o 
tempo da internação de paciente386.  

De igual forma, verifica-se a Súmula 364, também do STJ, que disciplina 
acerca do direito social de habitação nas relações privadas, mencionando a 
impossibilidade de penhora de bem de família de pessoas sozinhas387. 

Entretanto, verifica-se apenas um princípio de aplicação jurisprudencial 
no sentido da vinculação dos direitos fundamentais nas relações privadas. 
Impende referir que as decisões mencionadas, inclusive à primeira supracitada, a 
partir do voto do Ministro Gilmar Mendes, referiu a necessidade de aplicação 
do direito fundamental no âmbito das relações privadas de forma direta. 
Todavia, dificilmente poderá servir de parâmetro seguro para as relações 

                                                 
383 Recurso Extraordinário nº 158.215/RS. No mesmo sentido, mostra-se interessante verificar 
o julgado RE 161.243.  
384 Nesse sentido, verifica-se a página 161 da obra: “Obtenção dos direitos fundamentais nas 
relações entre particulares”, de Eduardo Ribeiro Moreira. (Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007). 
385 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: (...) LIV - ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 
386 Súmula 302 STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a 
internação hospitalar do segurado. 
387 Sumula 364 STJ: O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o 
imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. 



A Jurisdição Constitucional e os Direitos Fundamentais nas relações privadas: questões contemporâneas 

 

- 197 - 

 

privadas, isto porque apesar de se tratar de ação envolvendo organização 
privada, esta se mostra detentora de poder social, não se tratando de uma 
relação entre duas pessoas físicas, em relativa igualdade de condições.388  

Ocorre, felizmente, que cada vez mais a jurisprudência tem se 
aprimorado no sentido de verificar a eficácia dos direitos fundamentais nas 
relações privadas389, mesmo não as justificando com esta terminologia nas 
razões judiciais390.  

A discussão que se segue é de que forma (ou em que grau) estes direitos 
fundamentais postos na CF devem ser aplicados nas relações privadas, isto é, de 
forma direta ou indireta. Surgem, portanto, teorias a respeito da contenda. 

Em verdade, a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais tem 
como óbice a ausência de texto expresso na Constituição Federal, sendo que a 
sua admissão se dá por hermenêutica constitucional, a partir da premissa que 
todos, em alguma medida, estão vinculados aos direitos fundamentais. Mesmo 
nos países em que há menção expressa de vinculação de particulares aos direitos 
fundamentais, como na Constituição da República Portuguesa de 1976 (art. 
18.1), Constituição da Federação Russa de 1993 (art. 17.3) e Constituição da 
Suíça (artigo 35), a questão reside quanto ao alcance destas normas e como elas 
incidem nas relações privadas391. 

A primeira das teorias quanto ao alcance da eficácia dos direitos 
fundamentais aos particulares é a da eficácia horizontal direta, que sustenta a 
vinculação direta das relações entre particulares aos direitos fundamentais 
constitucionais. Este modelo é o reconhecido pela maioria dos doutrinadores da 
Itália, Espanha e Portugal392.  

A eficácia direta dos direitos fundamentais entre relações privadas 
significa que, em princípio, pode-se e devem-se ser extraídos efeitos jurídicos 
diretamente das normas de direitos fundamentais também em relação aos atores 
privados, não sendo obstaculizada pela falta ou insuficiência de regulamentação 
legal.  

Nesse sentido, Moreira, conceituando a ideia de eficácia direta e 
imediata, refere: “seria o mesmo que dizer que tais direitos [direitos 

                                                 
388 SARLET, Op Cit. 2012. p. 257. 
389 Nesse sentido, sugere-se a leitura da obra: “Obtenção dos direitos fundamentais nas relações 
entre particulares”, de Eduardo Ribeiro Moreira. (Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, a partir da 
página 161). 
390 Nos países do sistema romano-germânico é praticamente consensual o entendimento de que 
os direitos fundamentais vinculam os particulares nas relações privadas, restando dúvida 
somente quanto à forma dessa vinculação (REIS, 2004). 
391 REIS, Op Cit. 2004. p. 1500. 
392 MOREIRA, Op Cit. 2007. p. 61. 
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fundamentais] não precisam de qualquer mediação ou regulamentação pelo 
legislativo, que sua invocação é era omnes e, assim, dirige-se a todos”393. 

Silva traz um exemplo de como a teoria da eficácia direta dos direitos 
fundamentais é aplicada na prática:  

 
Quando se fala em liberdade de reunião (CF, art. 5º, XVI) como mera liberdade 
pública, entende-se com isso que o Estado não deve restringir a liberdade de reunião 
dos cidadãos, mas poderia alguém ou um grupo de pessoas perturbar uma 
manifestação pacífica de forma tal que essa manifestação não tenha como ser exercida 
de forma plena? Se a liberdade de reunião for encarada meramente como direito de 
defesa contra a ação ilegítima do Estado e se, ao mesmo tempo, não houver nenhum 
dispositivo legal que vede a perturbação de reuniões pacíficas por meio de entes 
privados, o caso seria difícil de ser solucionado sem um recurso direto ao direito 
fundamental garantido pelo art. 5º, XVI da Constituição.  
O modelo de efeitos diretos dos direitos fundamentais nas relações entre particulares 
sustentaria que o tratamento dado ao problema deveria ser o mesmo que seria dado 
caso o perturbador fosse o Estado. Isso porque o direito de reunião deve ser 
considerado como um direito de defesa não somente conta o Estado, mas também 
contra pessoas privadas.394 

 
Nos termos dessa concepção, a incidência dos direitos fundamentais 

deve ser estendida às relações entre particulares, independentemente de 
qualquer intermediação legislativa, ainda que não se negue a existência de certas 
especificidades nesta aplicação, bem como a necessidade de ponderação dos 
direitos fundamentais com a autonomia da vontade395. Esta teoria é amplamente 
aceita na Itália, embora o texto constitucional não seja claro nesse sentido. De 
igual forma, é o entendimento da maioria da doutrina Portuguesa396. 

Para os que advogam nesta tese, a vinculação direta dos particulares aos 
direitos fundamentais encontra guarida no argumento de que, em virtude dos 
direitos fundamentais constituírem normas de valor válidas para toda a ordem 
jurídica e da força normativa da Constituição, não se pode aceitar que o direito 
privado venha a formar uma espécie de gueto à margem da ordem 
constitucional397. 

No mesmo caminho, Wilson Steimnentz ressalta que a fundamentação 
para a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas encontra 
respaldo, primeiramente, no princípio da supremacia da Constituição, pois a 

                                                 
393 Ibidem. p. 67. 
394 SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre 
particulares. São Paulo: Malheiros, 2011, p.86. 
395 SARMENTO, Op Cit. 2006. p. 227-232.  
396 REIS, Op Cit. 2004. p. 1500-1507. 
397 SARLET, Op Cit. 2012. p. 261-273. 
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Carta Magna, por ser a fonte direta e imediata de direitos fundamentais, vincula 
diretamente todos os entes, sejam públicos ou privados398. Ademais, surge o 
postulado da unidade material do ordenamento jurídico, o qual dispõe que os 
direitos fundamentais fazem parte do núcleo material da Constituição, atuando 
dessa forma, como elementos de unificação material do ordenamento jurídico. 

Doutro lado, para os adeptos da teoria da eficácia horizontal indireta - que 
acaba sendo um posicionamento intermediário entre a eficácia direta e a 
ineficácia dos direitos fundamentais - os direitos fundamentais podem ser 
relativizados nas relações contratuais a favor da “autonomia privada” e da 
“responsabilidade individual”. Tal modelo tem sido utilizado na Alemanha pelo 
Tribunal Constitucional Federal e é amplamente dominante na doutrina daquele 
país399. 

A partir do episódio Luth400, na Alemanha, é que se iniciou o 
pensamento acerca da eficácia indireta dos direitos fundamentais, em 1956, já 
que, no emblemático evento mencionado, teria sido aplicada a eficácia direta 
dos direitos fundamentais no âmbito privado, o que gerou indignação a alguns 
estudiosos, que passaram a desenvolver a teoria da eficácia indireta.  

A teoria da eficácia indireta surgiu, conforme Moreira “na Alemanha 
como resposta aos incômodos e à insegurança provocadas pela eficácia 
direta”401, sendo, ainda, hodiernamente, a posição dominante na Alemanha e em 
alguns outros países europeus, como a Áustria.  

A eficácia indireta entende que os direitos fundamentais não atingem 
diretamente relações jurídicas entre particulares, de maneira de que não podem 
ser invocados diretamente da Constituição, como se fossem direitos subjetivos, 

                                                 
398 STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 
2006. 
399 SILVA, Op Cit. 2011. p. 75-85. 
400 Erich Luth, autoridade pública e de grande influência nos meios de comunicação alemães 
tentou influenciar cinemas alemães a não passarem o novo filme do diretor Veit Harlam. O 
filme, previsto para ser exibido nos principais cinemas do país, não tinha nada de ofensivo, 
porém, Harlam anos antes teria produzido um filme anti-semita, causando dor a judeus. Por isso, 
Luth boicotou publicamente o filme, pedindo para que os proprietários dos cinemas não o 
apresentassem. A produtora do dito filme, inconformada, conseguiu ingressou com uma 
demanda judicial, conseguindo uma injuncion, em face de Luth, para que esse fosse impedido de 
boicotar o filme em questão. A sentença, de primeiro grau, foi fundamentada no princípio de 
responsabilização civil daquele que causasse prejuízo a outrem. Luth recorre da decisão e a Corte 
Constitucional Alemã, tendo esta decidido contrariamente ao juízo de primeiro grau, 
concedendo uma injunction à Luth, sob o argumento de que o valor supremo no caso era o direito 
fundamental de livre expressão e, portanto, Luth teria o direito ao boicote (MOREIRA, 2007). 
401 MOREIRA, Op Cit. 2007. p. 78. 
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mas persiste para esse grau de eficácia a perspectiva de direitos objetivos402. 
A doutrina e jurisprudência não são uníssonas no acolhimento de uma 

dessas teorias, mas a maioria delas entende que se deve sim aplicar os direitos 
fundamentais de forma direta (ou prima facie) as relações privadas.  

A Constituição Federal brasileira de 1988 expressamente dispôs no art. 
5º, parágrafo 1º, que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata. Isto tem sido considerado, pela doutrina majoritária, 
como uma inequívoca decisão em favor de uma eficácia direta das normas de 
direitos fundamentais. Neste contexto, relembra-se a conhecida lição de Jean 
Rivero, ao sustentar, já há algumas décadas, que, mediante o reconhecimento de 
uma eficácia dos direitos fundamentais também na esfera das relações entre 
particulares, estar-se-á evitando a instauração de uma espécie de dupla ética 
social. 

Há, no entanto, vozes dissonantes, em menor escala, mas não menos 
importantes, a exemplo do doutrinador alemão Claus-Wilhelm Canaris, o qual 
diz que os direitos fundamentais somente serão aplicados de forma direta nas 
relações de direito civil-privado, se estiver tal mandamento explícito na norma 
jurídica, caso contrário, sua aplicação será sempre indireta403. 

Ao que parece, a partir do fenômeno da constitucionalização do direito 
civil, após a Constituição Federal de 1988, é notável a aplicação dos direitos 
fundamentais nas relações privadas, de forma direta, isto porque nos 
encontramos em uma sociedade com grande grau de desigualdades entre partes 
que contraem relações jurídicas, sendo imperiosa a proteção da parte mais fraca 
na relação jurídica, que é feita a partir dos ditames fundamentais postos na 
CF/88.  

Desta feita, os institutos iminentemente de Direito Privado, tais como a 
propriedade, a família e os contratos, passaram a ser vistos sob um outro viés, 
com a aplicação e a interpretação de suas premissas a partir dos direitos 
fundamentais constitucionais. Logo, o que ocorre é uma releitura dos 
dispositivos vigentes, para que se coadunem com a realidade jurídica atual. 

Assim, a partir da nova concepção de direitos fundamentais, diretamente 
vinculantes, a Administração deve pautar suas atividades no sentido de não só se 
abster de violar tais direitos, como também de implementá-los praticamente, 
mediante a adoção de políticas públicas que permitam o efetivo gozo destes 
direitos por parte do cidadão e da sociedade. De igual maneira, é o dever de agir 

                                                 
402 MOREIRA, Op Cit. 2007, p. 67-70. 
403 CANARIS, Claus Wilhelm. A influência dos direitos fundamentais sobre o direito privado na 
Alemanha. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
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do Legislativo e do Judiciário, aquele no sentido de editar leis que regulamente 
as previsões constitucionais, impondo-se ao Legislador agir positivamente. 

O Judiciário também deve possuir papel ativo nessa nova sistemática do 
direito constitucionalizado, concretizando a eficácia direta dos direitos 
fundamentais trazidos na Constituição Federal, notadamente nas relações 
jurídicas entre privados. Nesse sentido, é possível verificar essa posição ativa do 
Judiciário, no contexto alemão, a partir do emblemático caso Luth, acima citado, 
o qual demonstrou o significado objetivo dos direitos fundamentais e seu efeito 
irradiador sobre o direito civil404.  

Há um certo consenso no sentido de que os direitos fundamentais 
devem ter vinculação entre os particulares, entretanto ainda não se mostra 
pacificada a forma de que tal vinculação deve se dar405. 

Assim, parte-se do pressuposto que os direitos fundamentais devem sim 
ser aplicados de forma direta nas relações entre particulares. A vinculação desses 
ditames. Se assim não fosse, seria difícil, apenas a título de exemplo, conceber a 
aplicabilidade do princípio da solidariedade nas relações jurídicas406, por meio do 
qual se pode partir da premissa de que o Direito Privado passou a proteger 
precipuamente o indivíduo, repersonalizando seus institutos para alcançar tal 
fim407. 

 
5 Conclusão  

 
Os direitos fundamentais enquanto – também - materializadores do 

direito privado mostram-se expressão máxima da ideia do constitucionalismo 
contemporâneo. A ideia do constitucionalismo, por sua vez, foi evoluída a partir 
dos sentidos que foram gradativamente dados à Constituição.  

Há aqueles que afirmaram ter a Constituição sentido político (Schmitt), 
ou ainda, sociológico (Lassale), mas, ao que parece, a Constituição deve e advém 
do ideal jurídico e, nesse sentido, verifica-se dois grandes expoentes: Hans 
Kelsen e Konrad Hesse.  

Hesse, objeto da breve pesquisa feita, trouxe a Constituição como real e 
efetiva, ou seja, como força normativa e, a partir daí, se extrai que todos os 

                                                 
404 Quanto ao efeito objetivo dos direitos fundamentais recomenda-se a leitura da obra LEAL, 
Mônia C. H. Jurisdição Constitucional aberta: reflexões sobre a legitimidade e os limites da jurisdição 
constitucional na ordem democrática. Uma abordagem a partir das teorias constitucionais alemã 
e norte-americana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 
405 REIS, Op Cit. 2004. p. 1500-1501. 
406 SARMENTO, Op Cit. 2006. p. 227-232. 
407 REIS, Op Cit. 2004. p. 1500-1507. 
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elementos dela constante, como os direitos fundamentais, devem ter aplicação 
imediata às relações, inclusive às privadas.  
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REFLEXÕES SOBRE A EUTANÁSIA, O MORRER E O VIVER: para 

além do direito à vida, o direito à dignidade 
 
 

João Batista Monteiro Camargo408 

Luiz Michel Rodrigues Marchezan409 

 
 
1 Introdução  

 
O ordenamento jurídico brasileiro tem se preocupado paulatinamente 

em regular os procedimentos da medicina que podem interromper ou prorrogar 
a vida humana de forma artificial. Trata-se de proteger a dignidade da pessoa 
humana por ocasião da morte, mas também de aplicar a legislação 
correspondente. 

Neste contexto, surge o debate sobre a licitude da eutanásia. Conforme 
Bulos, a eutanásia “é o homicídio piedoso, realizado a pedido do próprio 
doente, ante a sua incurabilidade e sofrimento insuportável”410. 

Como a Constituição Federal de 1988 consagra, em seu artigo 5º, a 
inviolabilidade do direito à vida, a legislação atual não reconhece a licitude da 
eutanásia, a qual representa uma das formas de pôr fim à vida humana. A 
eutanásia, atualmente, no Brasil, é tida como uma prática que constitui crime de 
homicídio.  

Contudo, ao lado do direito à vida, a Constituição Federal de 1988 
também consagra o princípio da dignidade da pessoa humana, do qual, para 
alguns, decorre o direito de viver e também de morrer de forma digna. Tendo 
em vista essa polêmica que envolve o direito de morrer dignamente, está sendo 
discutida no Brasil, atualmente, a possibilidade de exclusão da ilicitude da 
eutanásia passiva. Referida discussão ocorre no contexto da reforma do Código 
Penal brasileiro. 

Com base nessa temática e utilizando o método dedutivo, este trabalho 

                                                 
408 Mestrando em Direitos Humanos pela Universidade do Noroeste do Estado do Rio Grande 
do Sul – UNIJUÍ. Especialista em Docência no Ensino Superior pela Universidade da Cidade de 
São Paulo - UNICID. Bacharel em Direito pela Universidade da Região da Campanha -
URCAMP. Bolsista FIDENE/UNIJUÍ. Email: camargojoao@hotmail.com 
409 Bacharel em Direito pela Universidade da Região da Campanha – URCAMP. Email: 
michelmarchezan@hotmail.com   
410 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 211. 
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tem por objetivo verificar o tratamento conferido pela legislação brasileira à 
eutanásia, analisando, sobretudo, esse instituto sob a ótica do direito à vida e da 
dignidade da pessoa humana.  

 
2 A origem histórica da eutanásia  
 
A palavra eutanásia possui origem grega, advindo das expressões “eu” e 

“thanatos” que significam, respectivamente, boa morte e originário do deus 
grego thanatos. Segundo as histórias mitológicas, thanatos tinha a incumbência de 
tirar a vida das pessoas, sendo considerado a personificação da morte. Os 
artistas gregos retratam thanatos como um deus ou anjo vindo das trevas, que 
tirava a vida de cidadãos que não eram dignos de viver e de pessoas doentes que 
não tinham uma forma digna de viver em sociedade.411 

Vieira, ao comentar sobre os sinônimos da palavra eutanásia, nota que: 
 
A eutanásia, ou morte doce, ou morte tranquila, ou morte misericordiosa, como 
preferem outros, implica também nos meios de provocá-la, dando fim imediato a vida 
de todos que padecem de uma doença incurável e que por um motivo ou outro 
preferem esse tipo de morte a prolongar seu tormento possivelmente por longos 
períodos de sofrimento até que uma morte dolorosa se aproxime.412 

 
A eutanásia existe desde os tempos mais remotos, tendo sua origem nos 

primórdios da humanidade, porém os métodos utilizados para abreviar a vida 
das pessoas naquela época não poderiam ser considerados como uma boa morte 
ou morte tranquila, pois os artifícios empregados eram considerados cruéis. Os 
povos primitivos praticavam sacrifícios com animais e pessoas, em que estes 
eram oferecidos aos deuses como forma de pagamento em razão dos possíveis 
pecados cometidos pela sociedade ou em razão de uma má colheita. Acreditava-
se que todos os pecados seriam perdoados se os sacrifícios fossem grandiosos, 
como, por exemplo, matar algum familiar413. 

 Na antiguidade, existia uma espécie de eutanásia ritualizada, como 
descreve Pessini  

 
[...] No início eram os outros que decidiam, especialmente os pais e os responsáveis 
sociais. Nas tribos primitivas, eram as normas consuetudinárias do grupo social ou do 

                                                 
411 VIEIRA, Mônica Silveira. Eutanásia Humanizando a Visão Jurídica. Curitiba: Juruá, 2009. p. 
114. 
412 VIEIRA, Tereza Rodrigues. Bioética e direito. 2. ed. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003. p. 86. 
413 ALVES, Ricardo Barbosa. Eutanásia, Bioética e Vidas Sucessivas. Sorocaba: Brazilian Books, 
2001. p. 33. 
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clã familiar que assinalavam quando uma pessoa devia desaparecer em benefício das 
outras. Mais tarde, o tema da eutanásia foi protagonizado pelos médicos. Agora, a 
discussão se centra nos direitos dos enfermos de que não prolongue o sofrimento ou 
de que possam decidir sobre o seu morrer. O princípio da autonomia é o que agora 
está no centro: o direito de cada um à própria morte. As práticas eutanásicas de que 
temos notícia desde os albores da cultura ocidental, na Grécia antiga, até a época 
nazista, basearam-se sempre em motivos sociais, políticos, médicos, eugênicos, etc., 
porém, nunca levaram em conta a vontade dos pacientes.414 

 

A prática da eutanásia era bastante aceita no passado, tendo em vista os 
registros da história, que comprovam seu uso. Com o passar do tempo, porém, 
esse instituto foi condenado e principalmente criticado por certas religiões como 
o judaísmo e o cristianismo, que adotam como princípio primordial o sagrado 
direito de viver. 

Apesar dessa prática existir desde os tempos remotos, não se tinha uma 
designação da palavra eutanásia, diferentemente da atualidade, que, quando se 
fala no assunto, faz-se menção ao método de antecipar a morte ou abreviar a 
vida de um indivíduo que sofre de uma doença irreversível e diagnosticada pelos 
médicos como terminal. 

É uma obviedade afirmar que vivemos toda nossa vida à sombra da 
morte; também é verdade que morremos à sombra de toda nossa vida. O horror 
central da morte é o esquecimento – o absoluto e terrível colapso da luz. O 
esquecimento, porém, não é tudo; se assim fosse, as pessoas não se 
preocupariam tanto com a questão de suas vidas técnicas e biológicas terem ou 
não continuidade depois que se tornaram inconscientes e caíram no vazio, 
depois que a luz já morreu para sempre.  

A morte domina porque não é apenas o começo do nada, mas o fim de 
tudo, e o modo como pensamos e falamos sobre a morte – a ênfase que 
colocamos no “morrer com dignidade” – mostra como é importante que a vida 
termine apropriadamente, que a morte seja reflexo do modo como desejamos 
ter vivido. Não podemos compreender o que a morte significa para as pessoas – 
por que alguns preferem morrer a continuar existindo, permanentemente 
sedados ou incompetentes; por que outros preferem “lutar até o fim”, mesmo 
quando em meio a sofrimentos terríveis ou quando já perderam a consciência e 
não têm como saborear a luta; por que tão poucas pessoas acham que, uma vez 
inconscientes para sempre, morrer ou viver não faz absolutamente qualquer 
diferença – não conseguiremos compreender nada disso, ou muitas outras 
coisas que as pessoas pensam sobre a morte, enquanto não a pusermos de lado 

                                                 
414 PESSINI, Léo. Distanásia: até quando prolongar a vida? São Paulo: Saraiva, 2001. p. 107. 
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por um momento e nos voltarmos para a vida415. 
 

3 A classificação da eutanásia: distanásia, eutanásia passiva, eutanásia 
ativa e ortotanásia 

 
A eutanásia pode ser classificada como distanásia, eutanásia passiva, 

eutanásia ativa e ortotanásia. A seguir, relaciona-se cada uma dessas formas de 
interrupção da vida. 

A distanásia é considerada a “má morte”, pelo entendimento de que o 
paciente fora submetido a todos os métodos da medicina moderna para 
prolongar sua vida através de meios artificiais. Seu principal objetivo é adiar o 
momento da morte do paciente. A distanásia busca atrasar o momento da morte 
do ser humano, utilizando, para isso, todos os meios possíveis para manter o 
moribundo vivo, sendo, às vezes, o paciente induzido ao coma para que este 
venha a ter alguma melhora, o que muitas vezes não ocorre416.  

 O instituto tem como fundamento manter a vida das pessoas enfermas 
a qualquer preço. Alguns médicos são contrários à distanásia por considerá-la 
uma forma desumana de manter a vida de alguém. Para alguns, todo o aparato 
médico usado acaba desrespeitando o princípio da dignidade humana, na 
medida em que a pessoa é submetida a certa tortura para que seja mantida 
viva417. 

Para Léo Pessini a distanásia é “uma ação, intervenção ou um 
procedimento médico que não atinge o objetivo de beneficiar a pessoa em fase 
terminal e que prolonga inútil e sofridamente o processo do morrer, procurando 
distanciar a morte”418. 

A forma de manter viva uma pessoa que possivelmente já estaria morta 
traz uma série de discussões, como por exemplo, a falta de vagas em hospitais. 
Nessa situação, encontram-se pessoas que, vivendo ligadas a aparelhos, 
impossibilitam a entrada e o atendimento de outras pessoas que poderiam ser 
salvas, e que, em alguns casos, morrem nas filas de espera. 

 É necessário considerar até que ponto se pode decidir ou intervir na 
vida e na morte do ser humano, pois, se interromper a vida de uma pessoa é 

                                                 
415 DWORKIN, Ronald. Domínio da Vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução 
Jefferson Luiz Camargo; revisão da tradução Silvana Vieira. 2. ed. São Paulo: Editora WMF 
Martins Fontes, 2009. 
416 VIEIRA, Op Cit. 2009. p. 232. 
417 GUIMARÃES, Marcello Ovidio Lopes. Eutanásia, novas considerações penais. São Paulo: Editora 
JH Mizuno, 2011, p. 134. 
418 PESSINI, Op Cit. 2001. p. 390. 
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considerado um crime, por outro lado, delongar a vida de um enfermo pode 
configurar uma agressão ao paciente. As opiniões acerca do assunto divergem. 
Para alguns médicos e especialistas, tudo deve ser feito em relação aos 
procedimentos empregados aos pacientes, sendo que o importante é a manter a 
pessoa viva, independentemente do tratamento a que será submetido. Contudo, 
às vezes, adiar a morte de alguém, não significa melhora em seu quadro clínico.  

Na eutanásia passiva, omitem-se ou se suspendem condutas médicas 
que antes eram indicadas. Pode haver uma abstenção de condutas ou 
medicamento que serviriam apenas para prolongar artificialmente a vida do 
paciente.419 Ou seja, a eutanásia passiva envolve uma pessoa doente, em estado 
terminal, que pede a sua própria morte, porém há uma conduta negativa de um 
terceiro, que se dá através da omissão. 

Na eutanásia passiva, ocorre a suspensão de alimentos, hidratação e 
oxigenação do paciente, esgotando-se, assim, as possibilidades de mantê-lo vivo 
de modo artificial.  Desta forma, o médico participa de todo o processo natural 
da morte do paciente, apenas ministrando medicamentos que proporcionem 
uma tranquilidade ao enfermo, de modo que este não venha a sofrer. 

Na eutanásia negativa ou passiva há, muitas vezes, o cancelamento da 
dosagem de medicamentos aos pacientes. Como o estado do enfermo pode ser 
muito debilitado, os medicamentos não surtem mais nenhum tipo de efeito.  

A eutanásia ativa, ou direta, é quando a vida do enfermo é 
interrompida de maneira antecipada. Diferentemente da eutanásia passiva, em 
que a morte ocorre num processo natural. Nessa, o objetivo principal do 
médico é acelerar o processo da morte do moribundo. Na eutanásia ativa, o 
profissional da área médica ministra uma substância letal ao enfermo, 
provocando uma morte que não cause sofrimento. Na concepção de Rodrigues, 
“a eutanásia ativa, por implicar no encurtamento da vida, é repelida pela 
sociedade ao passo que sua forma passiva tem merecido simpatia e aprovação. 
Aqui a interrupção terapêutica não tem eficácia causal na determinação da 
morte”420. 

Sarlet ressalta que, na eutanásia ativa, há uma ação deliberada de matar, 
como por exemplo, ministrando algum medicamento421. De acordo com Varga, 
“os meios pelos quais a morte é causada podem ser uma intervenção direta, 
como, por exemplo, uma superdose de tranquilizantes ou outra medicação, ou 

                                                 
419 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. A ortotanásia e o Direito Penal brasileiro. Revista Bioética. v. 16. 
Brasília, 2008. p. 63. 
420 RODRIGUES, Paulo Daher. Eutanásia. Belo Horizonte: Del Rey, 1993. p. 16. 
421 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. 
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uma injeção de cloreto de potássio que causa rapidamente a morte”422. 
A eutanásia direta é praticada por meio do uso de drogas em dose letal, 

quando a intenção imediata do agente é a promoção da morte daquele que sofre, 
como meio de aliviar a sua dor. O pensamento orientador desta modalidade de 
eutanásia é matar para acabar com a dor423. 

A ortotanásia difere das demais formas de eutanásia porque, nesta 
modalidade, não há a interrupção da vida e nem o prolongamento desta por 
meio de uma terceira pessoa. Para alguns autores, a ortotanásia não seria uma 
forma de eutanásia, mas um instituto afim. Na ortotanásia, o paciente segue o 
curso normal da doença até o seu último momento, mas recebendo cuidados 
médicos para evitar ou conter as dores até que a morte chegue de forma 
natural424. 

Os chamados cuidados paliativos são equiparados à ortotanásia, pois 
estes têm por objeto proporcionar aos pacientes cuidados que proporcionem 
sua melhora ao lado de seus familiares. Muitos doentes são acompanhados pelos 
médicos, mas residem com a família, em casos em que não há mais o que se 
fazer, em virtude de todos os procedimentos médicos terem sido esgotados. 

De acordo com Villas-Bôas: 
 
A ortotanásia, aqui configurada pelas condutas médicas restritivas, é o objetivo médico 
quando já não se pode buscar a cura: visa prover o conforto ao paciente, sem interferir 
no momento da morte, sem encurtar o tempo natural de vida nem adiá-lo indevida e 
artificialmente, possibilitando que a morte chegue na hora certa, quando o organismo 
efetivamente alcançou um grau de deterioração incontornável.425 

 
 Na ortotanásia, o que se pretende é evitar a morte precoce de um 

paciente, não se admitindo abreviar a vida de alguém ou prolongar o seu 
sofrimento por lapso temporal maior.  Não se provoca a interrupção da vida do 
paciente, tendo-se a morte por algo previsível e inevitável diante do estado 
clínico do mesmo. Na ortotanásia, o médico não prolonga a vida do paciente 
artificialmente, através de aparelhos, a menos que o próprio paciente tenha 
requerido tal procedimento. 

 
4 A legislação brasileira e a eutanásia  

 

                                                 
422 VARGA, Andrew C. Problemas de Bioética.  São Leopoldo: Unisinos, 1998, p. 234. 
423 VILLAS-BÔAS, Op Cit. 2008, p. 65. 
424 PITHAN, Lívia Haygert. A dignidade humana como fundamento jurídico das ordens de não 
ressuscitação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, p. 47. 
425 Ibidem, p. 64. 
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No ordenamento jurídico brasileiro, não há nenhum artigo ou lei que 
trate especificamente da eutanásia. No Brasil, tal prática não é legalizada, assim, 
quem pratica eutanásia responde criminalmente pelo artigo 121, § 1º, do Código 
Penal, ou pelo artigo 122 também do Código Penal. 

O Código Penal enquadra a eutanásia no campo do homicídio. Em seu 
artigo 121, o referido código prevê: 

 
Art. 121 Matar alguém: 
Pena: Reclusão de 06 (seis) a 20 (vinte) anos. 

 

No contexto da eutanásia, é cabível a figura do homicídio privilegiado, 
em que há presença de compaixão ou de piedade por parte do autor do fato, 
que, impelido pela grande emoção, comete o crime. Por este motivo, o 
legislador compreende ser necessária a diminuição da pena prevista no caput do 
artigo 121 do código penal. 

No artigo 121, § 1º, do código penal está previsto que: 
 

Art. 121 Matar alguém: 
Pena: Reclusão de 06 (seis) a 20 (vinte) anos. 
Caso de diminuição da pena. 
§ 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou 
moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da 
vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 

 

No parágrafo primeiro do artigo supracitado, é mencionado o motivo de 
relevante valor social ou moral, o que diz respeito à compaixão ante o 
irremediável sofrimento da vítima. Em razão deste sofrimento, o agente comete 
o crime, sendo levado pela forte emoção ao se deparar com alguém que está 
sofrendo ou até agonizando. 

A eutanásia também é considerada um crime privilegiado. Para 
Delmanto, são três as hipóteses que podem levar alguém a cometer o crime de 
homicídio privilegiado: motivo de relevante valor social; impelido por motivo de 
relevante valor moral e sob o domínio de violenta emoção426. Médicos 
especializados na parte da psiquiatria informam que, nos três casos, a parte 
psicológica do agente é quem determina que o mesmo cometa tal crime, em 
razão do equilíbrio emocional da pessoa se encontrar abalado quando se depara 
com uma situação de grande sentimento, pelo fato de presenciar o sofrimento 
de um indivíduo de sua espécie. 

                                                 
426 DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. Legislação Complementar. 5. ed. São Paulo: 
Renovar, 2000. p. 233. 
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Em 2006, o Conselho Federal de Medicina (CFM) firmou 
posicionamento favorável à prática de ortotanásia. Salienta-se que a ortotanásia 
não tem objetivo de abreviar a vida ou adiar a morte do paciente, mas de 
garantir bem estar ao enfermo. O Conselho Federal de Medicina esclareceu que 
não está convalidando a prática da eutanásia, mas sim da ortotanásia, já que a 
eutanásia significa a antecipação da morte de pacientes cujo quadro clínico é 
considerado irreversível427. 

 Assim, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução nº 1.805/06 
do CFM, que em seu art. 1º institui o seguinte: 

 
Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou 
suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-
lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na 
perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou de seu 
representante legal.428 

 

Por esta resolução, o médico poderá decidir qual o procedimento 
adequado aos pacientes que vivem de forma vegetativa, apenas esperando a hora 
da morte. Este ato do CFM busca evitar o uso de procedimentos que 
prolonguem a vida de forma artificial, em situações dolorosas para o paciente. A 
resolução pode possibilitar que o enfermo tenha descanso de tratamentos 
considerados inúteis em razão do grave estado de saúde do mesmo. 

Nessa senda, Cabette, discorre sobre a referida resolução: 
 
O cardiologista Roberto D´Ávila, direito do Conselho Federal de Medicina e um dos 
responsáveis pela redação do texto da resolução, aponta para necessidade de mostrar 
aos profissionais da medicina que a ortotanásia não é uma infração ética nem uma 
derrota. Segundo ele, os médicos são treinados para vencer a morte a qualquer custo.429 

 

A resolução segue a concepção de que é necessário que os profissionais 
da área médica se preocupem menos com a morte e mais com o bem-estar de 
seus pacientes, evitando, desta forma, uma morte dolorosa e desumana. Devem 
priorizar isso ao invés de prolongar a vida do enfermo, muitas vezes por vaidade 
ou por acreditar que é capaz de intervir na morte de alguém, quando, na 
verdade, se sabe que não há condições de melhora, pois todos os recursos 
cabíveis foram esgotados. 

Apesar do tema gerar discussões acerca do direito à vida, salienta-se, 
novamente, que o ordenamento jurídico brasileiro é omisso quanto à eutanásia. 

                                                 
427 JORNAL DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Ano. XXV. n. 184, 2010. p. 42. 
428 art.1° da resolução 1.805/06 do CFM 
429CABETTE, Op Cit. 2009. p. 35. 
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Nota-se isso no Código Penal, que, ao regular o homicídio, não faz menção à 
eutanásia e nem às suas classificações, como eutanásia ativa, eutanásia passiva e 
ortotanásia. 

 Assim, a partir da resolução 1.805/2006, surgiu a discussão em torno da 
possibilidade da mesma ter o condão de descriminalizar a eutanásia na 
modalidade ortotanásia. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se 
manifestou em relação à resolução 1.805/06 do CFM, considerando que a 
mesma “contraria o código penal e que em alguns casos o médico poderia ser 
acusado de omissão de socorro”430.  

É preciso considerar que a referida resolução diz respeito apenas a uma 
categoria profissional, sendo apenas uma norma de cunho administrativo. 
Assim, uma simples resolução não pode promover alteração em lei, 
principalmente do código penal.  

Em 2007, atendendo ao pedido do Ministério Público Federal no 
Distrito Federal, os efeitos da Resolução CFM 1.805/06 foram suspensos pelo 
Poder Judiciário, o qual considerou que tal conduta pode caracterizar crime de 
homicídio. Na decisão, o Judiciário reiterou que, conforme o Código Penal, o 
art. 121 sempre abrangeu e parece abranger tanto a eutanásia quanto a 
ortotanásia431. Assim, a resolução 1.805 está suspensa atualmente. 

Junges ainda observa que, em 2010, o Conselho Federal de Medicina 
aprovou o novo Código de Ética Médica432, que, em seu artigo 41, explicita: “É 
vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de 
seu representante legal”. No parágrafo único do art. 41, o novo Código de Ética 
Médica determina que: “Nos casos de doença incurável e terminal, deve o 
médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações 
diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em 
consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de 
seu representante legal”. 

O código mencionado ainda apresenta os parâmetros da atuação médica 
na terminalidade, como no capítulo I, inciso XXII, o qual estabelece: “Nas 
situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos 
pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados”. 

Pelo que se observa nas diversas resoluções do Conselho Federal de 
Medicina, nas decisões do Poder Judiciário e nas discussões doutrinárias, ainda 

                                                 
430 CABETTE, Op Cit. 2009. p. 46. 
431 JUNGES, José Roque. Reflexões legais e éticas sobre o final da vida: uma discussão sobre a ortotanásia. 
Revista Bioética, 2010. p. 279. 
432 Pela Resolução 1.931/09. 
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paira grande polêmica e dúvida a respeito da (i)legalidade da eutanásia ou da 
ortotanásia no Brasil, sendo necessário debates e amadurecimento da própria 
sociedade a respeito do tema, para posterior regularização. 

 No momento atual, encontra-se em discussão a reforma do Código 
Penal no Brasil, sendo que a eutanásia aparece nos trabalhos de reforma como 
um dos pontos polêmicos a serem definidos. No projeto do novo Código Penal 
Brasileiro, que se encontra em análise pela comissão de reforma e ainda pende 
de aprovação, está previsto a exclusão da ilicitude em caso de eutanásia passiva. 

A redação do projeto é a seguinte: “Art. 121. §4º - “Não constitui crime 
deixar de manter a vida de alguém por meio artificial, se previamente atestada 
por dois médicos a morte como iminente e inevitável, e desde que haja 
consentimento do paciente ou, em sua impossibilidade, do cônjuge, 
companheiro, ascendente, descendente ou irmão”. 

De acordo com a proposta, haveria exclusão da ilicitude no crime de 
eutanásia quando o agente deixar de fazer uso de meios artificiais para manter a 
vida do paciente, desde que a doença seja irreversível, sendo a morte iminente e 
inevitável. Essas circunstâncias devem ser previamente atestadas por dois 
médicos e deve, ainda, haver consentimento do paciente ou de determinados 
membros da família. Entretanto, a referida proposta ainda precisa ser analisada e 
votada no Congresso Nacional para alterar a atual legislação. 

 
5 A Eutanásia e os Direitos Fundamentais: direito à vida e direito à 
dignidade da pessoa humana 

 
O direito à vida é assegurado na Constituição Federal de 1988, mais 

precisamente em seu art. 5º, onde é mencionada a inviolabilidade desse direito. 
Com isso, a pessoa não possui o direito de decidir sobre sua própria vida. No 
caso da eutanásia, mesmo que o indivíduo seja a favor da prática, segundo 
alguns doutrinadores, não há como atender a vontade do doente, pois o médico 
estaria desrespeitando a Constituição.  

 A vida humana é de extrema importância, sendo protegida pela 
Constituição de forma especial, afinal, sem ela, não há como existir os demais 
direitos humanos. Porém, é necessário refletir sobre o limite da vida, 
considerando até que ponto se pode prolongar a vida das pessoas de modo 
artificial, situação que envolve o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Este princípio, muito antes de ser positivado no ordenamento jurídico 
ocidental, já era considerado por juristas como um princípio fundamental. Ele 
foi abordado e estudado por Kant, que ensinou que a dignidade possui como 
pressuposto a constatação de que homem é um fim em si mesmo. Deste modo, 
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o ser humano não pode ser utilizado como meio para atingir qualquer finalidade 
que ponha sua vida em perigo433. 

É necessário compreender a importância e o lugar ocupado pelos 
princípios no ordenamento jurídico, sendo interessante destacar a lição de 
Bulos: 

 
Os princípios são, dentre as formulações deônticas de todo o sistema ético-jurídico, os 
mais importantes a serem considerados, não só pelo aplicador do Direito, mas por 
todos aqueles que, de alguma forma, ao sistema jurídico se dirijam, que vai sempre 
influir no conteúdo e alcance de todas as normas. Assim, sempre que se apresenta um 
caso concreto de aplicação de normas jurídicas, o princípio desce das altas esferas do 
sistema ético-jurídico que se encontra para imediata e concretamente ser implementado 
no caso real que se está a analisar.434 

 

A dignidade da pessoa humana está expressa no ordenamento jurídico 
brasileiro como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a qual 
tem por principal objetivo garantir proteção à dignidade da vida dos seres 
humanos. Esse princípio reconhece que todo o ser humano e sua plena 
realização são fundamentais para a existência do direito, sendo um dos 
princípios norteadores da construção e interpretação do sistema jurídico 
brasileiro.  

De acordo com Sarlet, a dignidade humana significa: 
 
Qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existentes mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos.435 

 
Ao abordar o princípio da dignidade da pessoa humana, Sarlet afirma 

que a criminalização de todas as formas da eutanásia para salvaguardar de forma 
absoluta o direito à vida esbarra em algumas contradições. Para o autor, mesmo 
que não se reconheça o direito ao suicídio, a legislação não impede que alguém 
cause a sua própria morte, se assim o quiser. Se alguém quer pôr fim a sua 
própria vida, contudo, por estar enfermo e depender de terceiros, não pode por 

                                                 
433 VIEIRA, Op Cit. 2003. p. 44. 
434 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
435 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 62. 
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si só chegar ao resultado, resta sujeito ao que o Estado, a família e os médicos 
consideram ser o mais adequado436. 

Ainda nota que o direito à vida e à dignidade são direitos autônomos, 
não havendo hierarquia entre ambos. Assim, nesta linha de raciocínio, 
dificilmente se pode justificar que a eutanásia passiva seja criminalizada. 
Segundo o autor mencionado, se a Constituição consagra tanto o direito à vida 
quanto à dignidade da pessoa humana, o legislador e o Judiciário possuem 
margem de liberdade para definir quais as possibilidades e limites da eutanásia, 
desde que a mesma tenha a finalidade de assegurar a possibilidade de uma morte 
com dignidade. 
 
6 Conclusão  

 
Pela atual legislação brasileira, a eutanásia configura ato ilícito, sendo 

enquadrada como homicídio privilegiado, que permite que o juiz diminua a pena 
do homicídio simples (redução de um sexto a um terço da pena). Assim, 
juridicamente, não se admite, no Brasil, a prática da eutanásia, em qualquer das 
suas modalidades, seja ativa ou passiva. 

Entretanto, no contexto da reforma do Código Penal, o tema tem 
recebido tratamento diferenciado. A proposta da comissão de juristas 
encarregada de elaborar o novo Código Penal prevê um tratamento mais brando 
à prática da eutanásia em determinadas circunstâncias. Há previsão de exclusão 
da ilicitude para a prática da eutanásia passiva, desde que presentes certos 
requisitos. Importante lembrar que a referida proposta ainda precisa ser 
discutida e votada, para que ocorra qualquer mudança na legislação brasileira a 
respeito. 

O respeito ao direito à vida é obrigação do Estado, decorrente da 
Constituição, mas não se pode olvidar que os direitos fundamentais são 
relativos, ou seja, não podem ser analisados de forma absoluta. Mesmo o direito 
à vida pode ser restringido em caso de guerra declarada, conforme previsão 
constitucional. Essa relatividade dos direitos fundamentais poderia embasar a 
possível licitude da eutanásia em razão da preservação da dignidade da pessoa 
humana. 

Na doutrina, existem correntes que admitem a eutanásia, mas o 
posicionamento não é pacífico, nem encontra amparo na atual posição do 
Judiciário brasileiro. Contudo, deve-se levar em conta que, em razão do 
princípio da dignidade da pessoa humana, o direito de morrer com dignidade 

                                                 
436 Ibidem. p. 369. 
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não deve ser totalmente desconsiderado, pois a vida em condições precárias, 
que envolve sofrimento profundo e inexistência de esperança de cura, não pode 
ser considerada uma vida digna. 

Por outro lado, é necessário considerar também os fatores negativos que 
podem advir da possível exclusão da ilicitude na prática da eutanásia passiva, 
como a questão do tráfico de órgãos. Essa é uma das grandes preocupações da 
sociedade em relação à legalização da eutanásia, pois alguns profissionais da 
medicina poderiam agir de má-fé, deixando de prestar auxílios que garantem a 
vida de pacientes, a fim de alimentar o chamado mercado negro de órgãos 
humanos.  

É preciso lembrar que o Direito é também fruto dos fatos sociais, 
devendo atender os reclamos da sociedade, mas, por se tratar de um tema 
polêmico, sujeito a consequências consideráveis, a eutanásia ainda requer muita 
discussão e amadurecimento do posicionamento por parte da sociedade 
brasileira e o modo de tratar algo que engloba o direito particular e coletivo, 
cada qual com seu viés. 
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O CONTEÚDO DA AUTORIDADE PARENTAL E O DIREITO À 

CONVIVÊNCIA FAMILIAR COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 
 

      Luciana Maria Reis Moreira437 

 
 
1 Introdução 
 
 A relevância do presente trabalho deve-se à necessidade de oferecer 
parâmetros adequados às demandas suscitadas por mudanças culturais, sociais e 
econômicas enfrentadas pela família moderna. Essas têm levado um número 
crescente de crianças e adolescentes ao centro de disputas judiciais, muitas vezes 
geradas por situações sócio familiares complexas e desafiadoras. 
 O conceito de família tem sofrido inúmeras variações e transformações 
ao longo dos tempos. Da família matrimonializada e legitimada apenas pelo 
casamento, aos laços decorrentes da convivência entre pessoas pelo afeto e 
solidariedade mútua, também conhecida como família eudemonista, a 
organização familiar estabeleceu novos paradigmas para os núcleos familiares, 
implantando a isonomia entre homens e mulheres, a paridade entre os filhos e a 
proteção de cada um de seus integrantes. 
 Indubitavelmente, com o advento da Constituição Federal de 1988, 
crianças e adolescentes ganharam proteção especial por sua condição de 
fragilidade e vulnerabilidade e por estarem em fase de construção da sua 
personalidade e dignidade. 
 Ainda que a estrutura familiar venha se modificar, devido ao 
rompimento da relação amistosa entre os genitores, o vínculo parental não 
deverá ser estreitado, haja vista que a criança é, indubitavelmente, sujeito de 
direitos e o convívio com os pais é fator preponderante para a sua formação 
psicossocial. 
 Entretanto, as disputas judiciais pela guarda dos filhos, que, na maioria 
das vezes, implica no impedimento ao direito à convivência familiar, decorrem 
da dificuldade ou do fracasso dos pais no tocante ao processo dialógico ou 
mesmo nos problemas de reestruturação do núcleo familiar após o rompimento 
dos laços conjugais.  
 Neste sentido, o direito à convivência familiar, um dos atributos da 

                                                 
437 Mestre em Direito Privado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Advogada. 
Professora Universitária. 
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autoridade parental, passou a ter fundamental importância para se evitar o 
impacto psicológico provocado pelo rompimento da comunidade familiar, 
inclusive para que se evitem situações de conflito e, dentre elas, a denominada 
alienação parental. 
 
2 O conteúdo da autoridade parental e guarda 

 
 Durante longos anos, o casamento foi o esteio para a manutenção dos 
vínculos de filiação. Atualmente, ainda que o casal tenha a autonomia e a 
liberdade para decidir acerca da continuidade ou não do relacionamento, o 
mesmo não ocorre com as questões relacionadas à filiação. 
 Em épocas passadas, considerava-se o fim de uma união conjugal, 
tendo-se uma separação ou divórcio algo incomum. Se inevitável um fim de 
relação, era habitual que a mãe permanecesse com a guarda dos filhos, 
exercendo unilateralmente o que hoje denomina-se autoridade parental. 
 Entretanto, fixada a igualdade entre homem e mulher pela Constituição 
Federal de 1988, não mais se justifica a adoção do modelo matriarcal de 
parentalidade. A distinção entre conjugalidade e parentalidade ganha novos 
traços e importância fundamental na relação parental, devendo os genitores 
estabelecerem responsabilidades quanto aos interesses dos filhos, remetendo-se, 
cada vez mais, à ideia de coparentalidade. 
 Assim sendo, ainda que as relações paterno-filiais independam da 
existência de vínculo afetivo entre os genitores, ainda é visível que após a 
dissolução de uniões afetivas, com consequentes formações de novos núcleos 
familiares, há uma forte tendência à formação de conflitos. 
 Dessa forma, justifica-se a investigação do verdadeiro conteúdo da 
autoridade parental, para diferenciá-la do instituto da guarda, sem ignorar que 
esta compõe a estrutura do poder familiar. Neste sentido, é importante frisar a 
exagerada importância dada ao instituto da guarda, explicada pela ausência de 
definição dos limites da autoridade parental, e que, muitas vezes, resulta no 
distanciamento real de pais e filhos, com o esvaziamento desta relação, pelo 
acúmulo de poderes conferidos ao denominado genitor guardião. 

O art. 227 da Constituição da República (com redação alterada pela 
Emenda Constitucional n. 65, de 2010) estabelece que:  
 

[...] é dever da sociedade, do Estado e da família assegurar-lhes com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
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 Fixada a normativa constitucional no tocante ao Princípio da Igualdade 
entre homem e mulher, tornou-se inquestionável o exercício da autoridade 
parental em conjunto por ambos os pais. Consequência deste princípio, o poder 
familiar passou a ser exercido simultaneamente pelos genitores, e não mais de 
forma sucessiva, como previsto na legislação anterior.  
 Neste contexto, o Código Civil regulou o poder familiar dos filhos 
havidos do casamento ou união estável, ou mesmo nos casos em que há 
dissolução da união conjugal, seja pelo divórcio, anulação ou nulidade do 
casamento, não implicando em rompimento da autoridade parental.  
 O exercício da autoridade parental por ambos os genitores passou a ser 
uma regra calcada na igualdade de condições. A exclusividade, por sua vez, 
restringiu-se apenas aos casos de desconhecimento de um dos genitores, ou na 
sua falta, seja por morte, ou impedimento por suspensão ou destituição do 
poder familiar, conforme prevê o Art. 1631 do Código Civil. 
 Desta forma, cabe aos pais assegurar o pleno desenvolvimento físico e 
mental de seus filhos, propiciando a prática de atos compatíveis com seu 
discernimento, visando sua promoção no seio familiar e impedindo que 
pratiquem outros inadequados a seu desenvolvimento.  
 Neste sentido, destaca Tepedino: 
 

A interferência na esfera jurídica dos filhos só encontra justificativa funcional na 
formação e no desenvolvimento da personalidade dos próprios filhos, não 
caracterizando posição de vantagem juridicamente tutelada em favor dos pais. A 
função delineada pela ordem jurídica para a autoridade parental, que justifica o espectro 
de poderes conferidos aos pais – muitas vezes em detrimento da isonomia na relação 
com os filhos, e em sacrifício da privacidade e das liberdades individuais dos filhos – só 
merece tutela se exercida como um múnus privado, um complexo de direitos e deveres 
visando ao melhor interesse dos filhos, sua emancipação como pessoa, na perspectiva 
da sua futura independência.438 

 
 Assim, o múnus da autoridade parental deve fomentar o 
desenvolvimento da personalidade da criança e do adolescente. Isso posto, 
considerando a relação parental como um conjunto de direitos, poderes e 
deveres para com os filhos e não mais uma mera sujeição, a autoridade parental 
ganha um novo contorno, que visa a promoção necessariamente direcionada ao 
interesse do menor. 
 Pela dificuldade dialógica entre os genitores, a questão da guarda dos 

                                                 
438 TEPEDINO, Gustavo. A disciplina da guarda e a autoridade parental na ordem civil-
constitucional. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC. v. 17. n. 5. jan/mar., 2004. p. 41. 
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filhos vem à tona, recebendo um tratamento especialmente importante, em 
detrimento do que realmente deveria ser trabalhado para o bem estar desses: o 
exercício da autoridade parental. 
 Carbonera conceitua a guarda como sendo  
 

O meio jurídico, mediante o qual se atribui a uma pessoa um complexo de direitos e 
deveres a serem exercidos com o objetivo de proteger e prover as necessidades de 
desenvolvimento de outra que dele necessite, colocada sob sua responsabilidade em 
virtude de lei ou decisão judicial.439 

  
Assim sendo, caberia ao genitor guardião a manutenção, proteção, 

criação e educação dos filhos, cabendo ao não guardião o direito de visitas e de 
fiscalização. 
 A confusão conceitual entre guarda e autoridade parental mostra-se 
também presente na própria definição contida no artigo 33 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, quando preconiza que “a guarda implica na prestação 
de assistência material, moral e educacional, o que confere ao seu titular o 
direito de opor-se a terceiros”. Ora, em interpretação literal ao texto legal, 
conclui-se que estaria o genitor não guardião exonerado de tais encargos. 
 Tradicionalmente, a guarda era tratada como um direito absoluto, 
atribuído apenas a um dos genitores, quando do processo de ruptura conjugal, 
em contrapartida ao mero direito de visitas do genitor não guardião.  
 Consoante Tepedino, deve se mostrar cautelosa a atribuição da guarda 
como forma de se efetivar o compartilhamento de responsabilidades dos 
genitores, o que, por si só, subestimaria o instituto da autoridade parental, que 
se mostra muito mais abrangente440. 
 Não teve o legislador a pretensão de regular o instituto da guarda, no 
tocante às relações de filiação propriamente ditas, mas limitou-se a estabelecer o 
direito de visitas como uma forma mínima de se propiciar a convivência entre 
filho e genitor não guardião441. 
 Por outro lado, a disciplina concernente às relações de filiação encontra-
se relacionada no Capítulo V, do subtítulo Poder Familiar. Neste, são tuteladas 
questões patrimoniais e existenciais da relação parental, que transparecem o 

                                                 
439 CARBONERA, Silvana Maria. Guarda de filhos na família constitucionalizada. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris, 2000. p. 47-48. 
440 TEPEDINO, Op Cit. 2004. 
441 Pelos ensinamentos de Tepedino, “não é por acaso que o instituto da guarda recebe 
referência legislativa incidental, no âmbito da disciplina da separação e do divórcio, sendo-lhe 
dedicado o capítulo XI, do subtítulo Do casamento, em seguida ao capítulo X, consagrado à 
dissolução da sociedade e do vínculo conjugal”. TEPEDINO, Op Cit. 2004. 
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conteúdo da autoridade parental, diferentemente da guarda, que sugere muito 
mais questões comportamentais dos genitores pós dissolução do vínculo 
conjugal. 
 A guarda dos filhos detinha uma importante função, durante a vigência 
do Código Civil de 1916, quando prevaleceu, no ordenamento jurídico, a 
preferência pela fixação e concessão à mãe à guarda dos filhos, quando do 
término das relações conjugais. Era a modalidade que conferia a apenas um 
genitor, de forma exclusiva, a guarda do filho, cabendo ao outro genitor apenas 
o poder de fiscalização e tendo como direito apenas a visitação. 
 Esta espécie de guarda, conforme já relatado, predominou nos Tribunais 
brasileiros por muitos anos, resultante da preferência materna aos assuntos 
ligados à convivência direta e diária com os filhos. 
 Esta preferência e as consequências dela advindas são retratadas por 
Dolto: 
 

Diante do modelo de guarda monoparental, como se desenha a denominada guarda 
unilateral, com a guarda exclusiva da mãe e visitas quinzenais do pai nos fins de 
semana, priva-se a criança do contato mais próximo com o genitor, uma vez que a 
percepção infantil do tempo cronológico é, indubitavelmente, diferente da de um 
adulto, e algumas vezes, o período de uma semana ou quinze dias é suficiente para 
gerar nesta última o medo do abandono e do desapego para com aquele que não detém 
a guarda.442 

 
 No mesmo sentido, enfatizam Almeida e Rodrigues Júnior:  
 

A imputação da guarda unilateral promove, praticamente, a concentração o exercício 
da autoridade parental em um dos titulares, deixando o outro, com quem fica o direito 
de visitas, em ampla isenção.443 

 

 Assim, não se pode olvidar que as situações de distanciamento entre 
genitor não guardião com os filhos trazem sérias e profundas sequelas negativas 
para um desenvolvimento parental salutar. Pelos contatos escassos, intervalos 
irregulares entre visitações e até mesmo a extinção do vínculo afetivo, a imagem 
do genitor não guardião tende a sofrer interferências pelo genitor guardião, nos 
casos em que há ressentimentos pelo fim da união, desavenças conjugais ou 
resistências imotivadas, instalando-se a denominada alienação parental, que será 
vista adiante, com sérias consequências emocionais para a vida dos filhos. 
 Com a igualdade dos cônjuges, revelada pela Constituição de 1988 e, 

                                                 
442 DOLTO, F. Quando os pais se separam. Rio de Janeiro: Zahar, 1989. 153p. 
443 ALMEIDA Renata Barbosa de; RODRIGUES JUNIOR, Walsir Edson. Direito civil: famílias. 
2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 137. 
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posteriormente, com os novos contornos da autoridade parental, exercida por 
ambos os genitores, além da própria independência feminina, a guarda dos 
filhos também assumiu um novo conceito dentro do Direito de Família, 
permitindo que o menor desfrute de forma plena o direito à convivência 
familiar.  
 A guarda dos filhos, portanto, passou a ser compreendida como um 
atributo da autoridade parental, devendo ser analisada sob a ótica de um 
complexo de direitos e deveres444. Por este motivo, muito se discutiu nos 
últimos anos a respeito da denominada Guarda Compartilhada. 
 Nesta modalidade de guarda, ambos os genitores mantêm a guarda física 
do filho, partilham equitativamente a denominada guarda jurídica e, 
consequentemente, os deveres da autoridade parental. Desta forma, o genitor 
que não mantém a denominada ‘guarda material’ participa efetivamente da 
criação, assistência, educação e das decisões referentes ao desenvolvimento do 
filho, não se limitando a mero expectador e fiscalizador da condução 
assistencial445. 
 O que se compartilha, em verdade, não é a “posse” do menor, mas sim 
as responsabilidades e deveres próprios da autoridade parental. Nas palavras de 
Almeida e Rodrigues Júnior: 
 

[...] em atenção ao poder familiar, nenhum dos pais pode ser juridicamente reduzido à 
figura de alguém que aparece de vez em quando, presenteia e leva para passear, ou de 
um simples crítico que aprova ou condena o que vem promovendo o outro progenitor. 
O cumprimento satisfatório da responsabilidade parental requer que a mãe e o pai 
realizem, em somatório, a promoção do crescimento pessoal do filho que têm em 
comum.446 

 
 Não se trata, neste caso, e como a algum tempo se pensou, em 
“alternar” períodos de convivência em residências distintas, característica da 
denominada guarda alternada447. 

                                                 
444 CARBONERA, Silvana Maria. Guarda de filhos na família constitucionalizada. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris, 2000. p.47-48. 
445 Em suma, a guarda jurídica é a exercida à distância pelo genitor não guardião, enquanto a 
guarda material realiza-se pela proximidade diária do genitor que convive com o filho. 
CASABONA, Marcial Barreto. Guarda compartilhada. São Paulo: QuartierLatin, 2006. p. 219. 
446  ALMEIDA Renata Barbosa de; RODRIGUES JUNIOR, Walsir Edson. Direito civil: famílias. 
2 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 467. 
447 A guarda alternada caracteriza-se pela atribuição da guarda a ambos os genitores, que 
revezariam ou alternariam os períodos de convivência com os filhos. Confere-se de forma 
exclusiva o poder parental por períodos preestabelecidos de tempo, geralmente de forma 
equânime, entre as casas dos genitores. DIAS, 2005. p. 401. 
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 Na concepção de Silva, há substancial diferença entre “casa” e “lar”, 
sendo a primeira relacionada ao ambiente físico da residência, enquanto o “lar” 
se refere aos vínculos com as pessoas que ali residem, à convivência afetiva e a 
segurança com quem é próximo. Portanto, segundo o autor, “onde os 
cuidadores estiverem, facilmente a criança se adaptará às suas duas casas, e as 
incorporarão ao conceito de lar”448.  
 A rigor, a detenção da guarda não imprime privilégio, nem define, em 
princípio, que um dos genitores exerça de forma mais desejável o múnus da 
autoridade parental. É justamente neste sentido que a coparentalidade 
demonstra vantagens sobre a guarda unilateral, no momento em que, 
participando conjuntamente das decisões importantes sobre os filhos, verifica-se 
um aumento progressivo do respeito mútuo entre os pais. 
 No ano de 2006, quando já se iniciavam os primeiros estudos brasileiros 
sobre a então denominada “Síndrome da alienação parental”, Casabona já 
relatava os efeitos nocivos da guarda unilateral, em detrimento à aplicação do 
compartilhamento dos deveres inerentes à autoridade parental: 
 

Vale um registro a respeito de uma psicopatologia importante, que pode ser decorrente 
da forma convencional de guarda, que se denomina Síndrome da Alienação Parental. 
[...] A principal e triste conseqüência (SIC) dessa síndrome é que a criança é levada a 
odiar e rejeitar um genitor que a ama e do qual necessita.449 

 
 Por certo, há casos em que se demonstra ser impraticável o 
compartilhamento dos deveres parentais, na forma como é proposta na Lei n. 
11.698/08450, seja por animosidade entre os genitores ou por litígio entre as 
partes envolvidas. Assim, muito embora exista a previsão legal e a preferência 
jurídica quanto ao mencionado compartilhamento, só será possível a aplicação 
desta nos casos em que se configura uma relação não necessariamente amistosa, 
mas, no mínimo, que envolva respeito entre os genitores. 
 Não se pode olvidar que a Lei nº 11.698/08 teve sim um caráter mais 
pedagógico do que impositivo. Proporcionou a discussão da parentalidade, 
mesmo quando fracassada a conjugalidade. “Quando efetivada, porém, seus 
efeitos abrangem a experiência do pleno exercício da autoridade parental, nos 
exatos moldes do artigo 1.632 do Código Civil de 2002"451. Na lição de Teixeira: 

                                                 
448 SILVA, Denise Maria Perissini. Psicologia jurídica no processo civil brasileiro: a interface da psicologia 
com o direito nas questões de família e infância. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 55. 
449 CASABONA, Marcial Barreto. Guarda compartilhada. São Paulo: QuartierLatin, 2006. p. 234-
235. 
450  A Lei n. 11.698/08 define os parâmetros da guarda compartilhada. 
451 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. O direito das famílias 
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[...] o real mérito da guarda compartilhada tem sido popularizar a discussão da co-
participação parental na vida dos filhos. [...] O mérito da guarda compartilhada tem 
sido muito mais social do que jurídico, pois vem ao encontro do novo conceito de 
paternidade. A discussão em torno do assunto tem feito com que os pais busquem a 
implantação do modelo. Quando efetivada, porém, seus efeitos abrangem a experiência 
do pleno exercício da autoridade parental, nos exatos moldes do artigo 1632 do 
CCB/02.452 

 
 Mesmo nos casos em que se vislumbram divergências entre os genitores, 
a guarda material exclusiva não impede o exercício da autoridade parental, 
viabilizada, nestes casos, pela definição de um regime de visitas amplo e flexível, 
para que o genitor não guardião efetivamente exerça seu direito-dever de educar 
e participar do desenvolvimento do filho. 
 

Um diferenciador dos conceitos ora esboçados para a definição de autoridade parental 
é que esta se mede na tutela da pessoa, a qual não tem apenas o escopo protetivo, mas, 
principalmente, promocional da personalidade. Por isso, abarca maior aglomerado de 
funções. Diferentemente do que é proposto pela maioria da doutrina, o poder-dever de 
proteção e provimento das necessidades, sejam elas materiais ou espirituais, encontram 
abrigo muito mais na autoridade parental do que na guarda, pois ambos os pais têm a 
função promocional da educação dos filhos, em sentido amplo, que envolve a criação, 
orientação e acompanhamento. Tais tarefas não incumbem apenas ao genitor não 
guardião.453 

 
 Há que se observar, nestes casos, o respeito ao Melhor Interesse da 
Criança, seja permanecendo esta sob a guarda material materna, seja sob a 
guarda paterna, levando-se em conta uma análise de qual dos genitores cumpre a 
contento o seu papel parental. Além disso, observando-se se este mesmo genitor 
incentiva, ao menos, que o menor desfrute, de forma flexível, do convívio com 
o outro genitor e o permita participar intensamente das macros e micros 
decisões referentes à vida do filho. 
 Embora, muitas vezes, por exemplo, a convivência parental seja 
prejudicada pela separação dos pais, não há diminuição do alcance da autoridade 
parental. Tal fato deriva dos mandamentos legais, o que deve servir de 
instrumento e motivação para a continuidade dos laços que unem pais e filhos, 
mesmo que, com a separação, divórcio ou dissolução de união estável, não mais 
residam no mesmo local. 

                                                                                                                              
entre a norma e a realidade. São Paulo: Atlas, 2010. p.226. 
452 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar: 2009. p. 208-209, 
453 Ibidem. p.81. 
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 O exercício da autoridade parental reforça o princípio da 
coparentalidade, rompendo-se, em definitivo, com a ideia de genitor guardião e 
genitor não guardião, reforçando os vínculos paterno-filiais, evitando, por 
conseguinte, as consequências negativas da denominada alienação parental.  
 
3 Direito à convivência como direito fundamental 
 
 Antes mesmo de se analisar o direito de crianças e adolescentes ao 
direito à convivência, como verdadeiro direito fundamental, é necessária uma 
explanação acerca do Princípio do Melhor Interesse da Criança. 
 O Princípio do Melhor Interesse da Criança teve seu surgimento no 
parens patriae inglês, como uma prerrogativa do Rei e da Coroa, posteriormente 
conferida ao Chanceler, “de proteger aqueles que não podiam fazê-lo por conta 
própria”454. Posteriormente, em julgamentos envolvendo questões relacionadas à 
custódia das crianças, começou-se a delinear o bem-estar das crianças, em 
detrimento aos direitos de cada um dos pais. 
 A proposta de se reconhecer, em documentos internacionais, a proteção 
especial para a infância, surge pela primeira vez na Declaração de Genebra, em 
1824, onde foi declarada a necessidade de proclamar à criança uma proteção 
especial455. Em 1824, a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações 
Unidas também destacou à criança o direito a cuidados e assistência especiais. 
Por fim, coube à Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 1959, 
consagrar, em seu artigo 7º, o melhor interesse da criança, sendo este a diretriz a 
nortear os responsáveis pela sua educação e orientação.  
 

A doutrina jurídica da proteção integral, por sua vez, teve como origem os 
instrumentos de direito internacional oriundos principalmente das Nações Unidas, dos 
quais se destaca a convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela 
ONU, por unanimidade, na sessão de 20 de novembro de 1989, e ratificada pelo Brasil 
através do decreto 99.710, de 21.11.1990.456 

 
 O Princípio do Melhor Interesse da Criança enquadra-se na 

                                                 
454 PEREIRA, Tânia da Silva. O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1999. p. 1. 
455 Idem. 
456 ISQUIERDO, Renato Scalco. A tutela da criança e do adolescente como projeção dos 
princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da autonomia: uma abordagem 
pela doutrina da proteção integral. In: MARTINS-COSTA, Judith. (Org.) A reconstrução do direito 
privado: reflexos dos princípios, diretrizes e direitos fundamentais constitucionais no direito privado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. p. 526. 
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contemporaneidade como um princípio consagrado na sistemática 
constitucional brasileira. Especialmente com relação à criança e ao adolescente, 
verificou-se a ruptura doutrinária da situação irregular prevista no Código de 
Menores de 1979, que denotava o caráter de vitimização dos mesmos, para sua 
elevação à condição de sujeitos de direitos, passando a desfrutar de proteção 
integral, pelo simples fato de serem crianças ou adolescentes, tendo assegurados 
todos os seus direitos e garantias. 
 Consoante Teixeira, o Princípio “obteve tamanha prioridade no âmbito 
do Direito de Família, quando o debate cingiu-se aos direitos do menor, que – 
ao lado e funcionalizado ao Princípio/Valor Dignidade Humana – passou a ser 
vértice interpretativo do ordenamento [...]"457. 
 Baseada na doutrina da proteção integral, foi aprovada a Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata 
especificamente dos direitos e garantias das crianças e adolescentes. Desta 
forma, questiona-se acerca de quais seriam os direitos fundamentais específicos 
do menor, sob a ótica de dignidade espelhada na Constituição. 
 Consoante os ensinamentos de Teixeira  
 

Os direitos fundamentais, portanto, são o substrato axiológico e material do Direito 
contemporâneo, constituindo-se, por isso, em parâmetros hermenêuticos. Eles são 
parte indelével das diretrizes personalistas colocadas na Constituição, notadamente a 
cidadania e a dignidade humana.458 

 
 Canotilho remonta à ideia de “Direitos Fundamentais dispersos” na 
Constituição, afirmando seu caráter normativo e o seu reconhecimento como 
“Direitos Fundamentais”459. 
 É cediço que, a partir da Constituição de 1988, crianças e adolescentes 
passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos. Adotou-se, a partir de 
então, a Doutrina da Proteção Integral, que, inicialmente, foi desenvolvida na 
esfera internacional, destacando-se a Convenção das Organizações das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Crianças, no ano de 1989, ratificada pelo Brasil por 
meio do Decreto nº 99.710, de 21 de Novembro de 1990, que representou, 
dentro do panorama legal internacional, importante marco na legislação 

                                                 
457 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. A disciplina jurídica da autoridade parental. In: 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Família e dignidade humana. Anais V Congresso Brasileiro de 
Direito de Família. São Paulo: IOB Thomson, 2006. p.105. 
458 Ibidem. p.108. 
459  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Lisboa: 
Almedina, 1999. p.380. 
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garantista de proteção à infância e juventude.460 
 Desta forma, pelos ensinamentos de Pereira:  
 

Justifica-se a Doutrina da Proteção Integral, principalmente, na razão de se acharem 
em peculiar condição de pessoa humana em desenvolvimento, isto é, encontram-se em 
situação especial de maior fragilidade e vulnerabilidade, que autoriza atribuir-lhes um 
regime especial de proteção, para que consigam se estruturar enquanto pessoa humana 
e se autogovernar.461 

 
 Seguindo a Doutrina de Proteção Integral da Criança e do Adolescente, 
preconizada pela Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
garantiu a efetividade dos preceitos constitucionais de proteção. Os direitos 
fundamentais foram explicitados, já no contexto do artigo 3º do Estatuto, que 
assim dispõe: 
 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se, por lei 
ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
de dignidade. 

 
 Não restam dúvidas de que os artigos 3º, 4º, 5º, e 6º do Estatuto da 
Criança e do Adolescente também traduzem normas de direitos fundamentais. 
Isso porque os direitos fundamentais não se esgotam no catálogo constitucional, 
bem como em dispositivos esparsos, por força da norma aberta, esculpida no 
artigo 5º, parágrafo 2º, da Carta Magna. 
 Teixeira desenvolve a importância dos direitos fundamentais de crianças 
e adolescentes sem ignorar a concepção de deveres fundamentais, proposta por 
José Carlos Vieira de Andrade: 
 

Tais deveres não são, necessariamente, conexos com os direitos fundamentais, 
podendo formar, por isso, uma categoria autônoma dos deveres fundamentais. 
Entretanto, também podem estar associados a direitos fundamentais, atingindo a 
natureza dos direitos, que devem ser configurados como direitos-deveres ou poderes-
deveres com dupla natureza.462 

                                                 
460  MEIRA, Fernanda de Melo. A guarda e a convivência familiar como instrumentos veiculadores de 
direitos fundamentais. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite 
(Coords.). Manual de direito das famílias e das sucessões. Belo Horizonte. Del Rey: Mandamentos, 
2008.  
461 PEREIRA, Tânia da Silva. O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1999. p. 132. 
462 VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 
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 Assim, tomando como exemplo o múnus conferido à autoridade 
parental, a criação, educação e assistência estariam incluídos nos deveres dos 
pais para com os filhos, no interesse destes últimos. 
 
4 Conclusão 
 
 A função da autoridade parental, neste contexto constitucional de 
dignidade humana da criança e do adolescente, é instrumentalizar os direitos 
fundamentais dos filhos. O compartilhamento de direitos e deveres entre os 
genitores deve ser priorizado, a fim de que não haja um esvaziamento da relação 
parental.  
 Nesse sentido, o direito à convivência é, dentre as demais prerrogativas 
conferidas aos menores, como educação, alimentação e assistência, um direito 
fundamental, se se observar que o núcleo familiar atualmente corresponde ao 
ambiente de desenvolvimento da personalidade do indivíduo. 
 Entretanto, assegurar a continuidade da convivência com ambos os 
genitores, após o rompimento conjugal, vem sendo o grande desafio do Direito. 
E mais: vem sendo a grande celeuma do liame entre o denominado direito de 
visitas e do direito à convivência. 
 A sonegação da convivência familiar é, sem dúvida, um abuso de direito 
por parte do genitor que a nutre, no momento em que este exorbita o seu 
direito de exercê-la, em detrimento do outro genitor, que é colocado em 
manifesta desigualdade, quando lhe é retirada a possibilidade de 
acompanhamento presencial na vida do filho. 
 Por óbvio, a ideia de que haja uma coparentalidade, no tocante à divisão 
de responsabilidades em prol dos filhos, sugerindo um compartilhamento dos 
deveres da autoridade parental, seria, sem hesitar, a melhor forma para a 
efetivação de um crescimento psicoemocional salutar dos filhos, com vistas ao 
ideal desenvolvimento de sua personalidade.  
 O compartilhamento e a coparticipação dos pais na criação, educação e 
assistência dos filhos são deveres inerentes à autoridade parental. A companhia 
do filho de forma exclusiva, como ocorre com a denominada guarda unilateral, é 
questionada, em especial, quando se averigua os impedimentos colocados pelo 
genitor guardião ao outro, tolhendo-lhe o pleno exercício da convivência 
familiar. 
 As visitas do genitor não guardião sempre foram justificadas pela 

                                                                                                                              
1976. 2.ed. Coimbra: Almedina, 2001. p.164-165 apud TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. 
Família, guarda e autoridade parental.2.ed. Rio de Janeiro: Renovar: 2009, p. 164-165. 
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preservação da convivência parental. Entretanto, ainda que o menor permaneça 
sob a guarda unilateral de um dos genitores, o denominado ‘direito à visitação’, 
até então compreendido como episódios de encontros esporádicos entre genitor 
não guardião e filho, muito mais com a intenção fiscalizadora do que 
participativa, deve ser substituída pelo direito à convivência, com intervalos de 
convívio menores, em que possa haver uma maior participação do genitor não 
guardião no crescimento e desenvolvimento do filho. 
 O sentido de visitar encontra-se diametralmente oposto ao significado 
de conviver. A convivência pressupõe uma relação de intimidade, de confiança e 
de assistência diária, além da divisão de responsabilidades rotineiras dos filhos, 
não possuindo nenhuma relação com o tempo efetivo na companhia do menor.  
  O denominado direito à convivência familiar não mais corresponde a 
um direito do genitor não guardião, mas a um direito fundamental do próprio 
menor à convivência, para que haja uma efetiva contribuição para o 
desenvolvimento físico e psíquico dos mesmos. 
 Os impedimentos e as dificuldades para o exercício da autoridade 
parental impostos por um dos genitores, em especial ao direito de convivência, 
culmina num processo de deterioração da função parental, com o esvaziamento 
da relação afetiva entre pais e filhos. A este fenômeno, dá-se o nome de 
alienação parental, fenômeno este cada vez mais comum e visível nas relações 
paterno-filiais e que, pelo aspecto subjetivo de sua incidência, gera 
consequências desastrosas para o desenvolvimento saudável dos filhos 
envolvidos. 
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A RESSIGNIFICAÇÃO DO ESPAÇO JURÍDICO-

CONSTITUCIONAL NA MATERIALIZAÇÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS: alguns delineamentos principiológicos acerca do 

demandismo 
 
 

Mariane Camargo D’Oliveira463 

Maria Aparecida Santana Camargo464 

 
 
1 Introdução 
 

À medida que se entende imprescindível a reformulação de uma 
principiologia constitucional contemporânea, mostra-se crucial reflexionar a 
respeito da materialização dos direitos fundamentais, especialmente a partir da 
eficácia e efetividade na prestação jurisdicional. Enfocando nesse sentido, 
entende-se pertinente verificar a indispensabilidade de revigoramento dos 
cânones complementares de acesso à justiça, ao considerar que a efetivação de 
direitos pode ser operacionalizada na ressignificação das matrizes fundantes do 
Estado Democrático de Direito. 

Judicializar as litigiosidades não tem se configurado em uma alternativa 
viável e solucionadora dos conflitos sociais, já que estes são funcionalizados 
pelo Poder Judiciário e não tratados, o que é, em tese, desejado e adequado. 
Como corolário, a prestação jurisdicional tem se caracterizado, notadamente, 
pela morosidade processual e pelo excessivo demandismo. Mostra-se essencial, 
portanto, repensar as estruturas que estão postas, visando propor novos 
modelos e novos meios de administrar as controvérsias. Nesse ponto, exsurgem 
práticas extrajudiciais como instrumentos complementares no gerenciamento 
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das adversidades, a fim de responder tais demandas. 
Para que se possam solidificar as bases de um acesso à justiça mais 

democrático, é necessário se valer de outros mecanismos de tratamento dos 
litígios, especialmente através da implementação de políticas públicas. Visualiza-
se, a partir destas teorizações, que, na práxis contemporânea, se constata urgente 
engendrar mais bases principiológicas para materializar os direitos fundamentais. 
Assim, as políticas públicas se configuram em relevante e viável elemento 
alternativo de administrar conflitos, as quais devem ser, cada vez mais, 
fomentadas, em razão do nível de autonomização e de empoderamento que 
acarretam aos sujeitos. Pretende-se investigar, através deste estudo 
essencialmente teórico, como a construção de uma matriz principiológica 
constitucional, mediante o manejo de políticas públicas, pode dar novo sentido 
ao Estado contemporâneo, em que haja a ruptura dos cânones positivistas, ao se 
proceder ao fortalecimento de uma cultura político-democrática de não 
demandismo.  
 
2 Analisando a Prestação Jurisdicional e sua Sistemática 
 

Vislumbra-se que a sistemática de uma concepção de justiça social é, 
primeiramente, proposta por Aristóteles, sendo que há uma continuidade desta 
tradição realizada por Tomás de Aquino. Segundo Barzotto465, a justiça diz 
respeito à práxis, à ação humana. Deve-se especificar, por conseguinte, qual é o 
tipo de atividade em que a justiça social é aplicada. Em seguida, deve-se explorar 
como se manifestam na espécie, ou seja, os elementos do gênero justiça: 
alteridade, dever e adequação. A alteridade aponta para o fato de a justiça só ter 
lugar entre sujeitos distintos. O dever significa que algo será atribuído a alguém 
por uma “necessidade racional” e não por caridade, generosidade, amizade, etc. 
A adequação diz respeito ao modo de determinação daquilo que é devido. Em 
outros termos, a justiça proporciona um critério para a determinação do quantum 
devido. A fórmula genérica da justiça se expressa nos seguintes termos: “dar a 
cada um o que lhe é devido”. A partir deste exame é que se torna possível a 
concretização da justiça social. 

Este senso vem sendo reformulado constantemente, visto que se 
acredita que conviver em sociedade demanda, no mínimo, que possa haver 
justiça e, consequentemente, reparação do dano, a partir do momento em que 
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alguém é ameaçado ou lesado: seja justiça divina e justiça pelas próprias mãos, 
como diz o senso comum, seja um Estado-juiz aplicando a justiça. 
Compatibilizar a busca pela justiça com o sistema que hoje se afigura obsoleto e 
ineficiente é tarefa que exige a perquirição de novas alternativas e caminhos 
mais eficazes na solução de litígios. Partindo de uma intervenção diferenciada, 
através dos cânones principiológicos, entende-se que se pode construir um 
sistema de justiça mais acessível, mais célere e, principalmente, mais equânime. 
Dessa forma, não há mais espaço para a postergação deste debate, 
especialmente levando-se em consideração a banalização do sistema e a 
inefetividade das medidas até agora aplicadas. São urgentes encaminhamentos 
diferenciados para desafiar o sistema existente. 

É público e notório que o sistema judicial que hoje está estruturado se 
afigura obsoleto e defasado, especialmente porque a justiça buscada é 
encontrada, via de regra, após o longo transcurso processual. Ocorre que a 
judicialização de toda e qualquer litigiosidade acarretou o acúmulo processual, 
que, concatenado ao reduzido número de juízes e servidores, não consegue 
efetivar o princípio constitucional da razoável duração do processo. Assim, a 
justiça perquirida via sistema judicial não se concretiza da maneira esperada. 

Perpassa-se, dessa forma, por uma crise judicial, já que, desde a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, o volume de novos processos 
cresceu mais de 7000%, conforme os dados do Anuário da Justiça466, revelando 
as complexidades vivenciadas pelo Judiciário brasileiro. Nesse ponto, a 
expansão dos direitos teve como consequência a insustentável explosão da 
demanda ao Judiciário. O movimento processual aumentou 
desproporcionalmente, mas a estrutura judiciária não acompanhou de igual 
modo. Logo, é essencial debater também sobre esta problemática da crise 
numérica. 
 O reconhecimento dos novos direitos – coletivos, individuais 
homogêneos e difusos – produziram sujeitos jurídicos legitimados a pleiteá-los, 
o que determinou a transferência do conflito da zona política para a 
jurisdicional. Então, as demandas sociais se tornaram jurídicas, haja vista que a 
consagração desses novos direitos provocou o aumento significativo das 
litigiosidades, tanto em termos qualitativos quanto em quantitativos. Isto realçou 
ainda mais as deficiências estruturais do Poder Judiciário, o qual passou a ser 
requisitado de forma ampla e indistinta, fomentando a mencionada situação 
judicial caótica. 
 Nesse enfoque, é mister enfatizar a que noção de crise se está 
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referenciando, uma vez que, no contexto brasileiro contemporâneo, falar em 
crise tornou-se, inevitavelmente, um lugar comum quando se verifica as 
complexas relações sociais e as estratégias hegemônicas atuais. A concepção de 
crise não é exatamente igual em todas as áreas, embora exista um conjunto de 
traços comuns a toda crise, desde que se situe a análise em um nível profundo 
das estruturas reais do fenômeno. Por isso, a crise aparece como um momento 
no qual se inicia o jogo do par de oposição continuidade/ruptura, na ótica de 
Arnaud467. 
 Segundo algumas estimativas do Anuário da Justiça468, em 1988, ano da 
promulgação da atual Constituição Federal, foram ajuizadas no país, em todos 
os ramos da justiça brasileira, 350 mil ações. De acordo com o último 
levantamento do Conselho Nacional de Justiça, que retrata a realidade de 2011, 
foram mais de 26 milhões de novos processos submetidos ao crivo dos juízes 
no ano. A carga de trabalho multiplicou-se por 75, sem que o sistema estivesse 
preparado. 
 Ao se comparar os números de 1988, quando se discutia, timidamente, o 
início de uma crise, percebe-se que os indicativos podem ser considerados 
muito pouco em detrimento dos patamares atuais. Conforme o Justiça em 
Números, indicadores do Poder Judiciário, do CNJ469, o total de processos em 
tramitação no Poder Judiciário aumenta gradativamente desde o ano de 2009, 
quando era de 83,4 milhões de processos, até atingir a tramitação de 92,2 
milhões de processos em 2012, sendo que, destes, 28,2 milhões (31%) são casos 
novos e 64 milhões (69%) estavam pendentes de anos anteriores. 

Por outro lado, houve crescimento do total de processos baixados, 
atingindo-se 27,8 milhões de processos no último ano. Em mais um ano, o 
número de processos baixados foi inferior ao de casos novos. Isso aponta para 
uma tendência de que o estoque aumente. Em termos relativos, os casos novos 
são os que mais cresceram, com aumento de 8,4% no ano, enquanto os 
baixados tiveram incremento de 7,5% e as sentenças em 4,7%. O maior gargalo 
do judiciário apresenta-se na liquidação do estoque, visto que, inobstante os 
tribunais terem sentenciado e baixado quantidade de processos em patamares 
semelhantes ao ingresso de casos novos, o quantitativo de processos pendentes 
tem se ampliado em função dos aumentos graduais da demanda pelo Poder 
Judiciário. Tal situação, com contornos dramáticos, está seriamente prejudicada 
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e pode ser inviabilizada caso não sejam estudadas e implantadas soluções 
pragmáticas para dar conta da hodierna demanda processual. 
 No Brasil do início do século passado, o Judiciário constituía a última 
ratio. Não se litigava à toa. Pessoas de gerações mais longevas ainda se orgulham 
de proclamar – “Nunca entrei no Fórum!”, haja vista existir uma ética própria. 
Recorrer ao Judiciário denota certa “debilidade de caráter”. Pessoas probas 
sabem resolver seus problemas como seres civilizados, de maneira autônoma, 
dispensada a intervenção estatal, a base da honradez, geradora de idêntica 
expectativa de comportamento. Alguém de boa-fé não se recusa a discutir, a 
dialogar, a entender as razões alheias e a transigir. O Brasil já foi um espaço 
ético mais saudável. Entretanto, tudo mudou. A palavra empenhada é 
reminiscência arqueológica. A esperteza é a regra. Desconfiar do próximo, o 
mandamento por todos observado. A depauperação dos costumes tem 
desaguadouro natural na Justiça. É por isso que se pode referir que o brasileiro 
padece de demandismo, de acordo com o entendimento de Nalini470. 

Analisando sob outra perspectiva, na cúpula do Judiciário, os tribunais 
bateram recordes de julgamento e o estoque não baixa. O Supremo Tribunal 
Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho 
julgaram, juntos, em 2012, 694.355 casos, entre recursos, agravos, embargos e 
ações de competência originária. Aos olhos dos juízes, o volume é imbatível. 
Entretanto, é difícil entender como se consegue chegar ao atual volume de 
julgamentos. O STJ, por exemplo, julgou 371.618 processos. Ao se imaginar o 
cenário ideal, com a composição do tribunal completa e com todos os ministros 
enfurnados no trabalho. O ano judicial para os tribunais superiores tem dez 
meses úteis. Cada mês, em média, 23 dias úteis – deixando de lado feriados, 
inclusive os prolongados, e pontos facultativos. Para chegar ao volume de 
julgados, cada um dos 33 ministros do STJ tem de ter trabalhado 12 horas 
diárias e julgado quatro processos por hora. A conta simplesmente não fecha, 
ainda consoante o Anuário da Justiça471. 
 Não há fórmula mágica para enfrentar a questão. A solução para o 
problema não é meramente legislativa. Além de leis, é necessário um conjunto 
de medidas administrativas e de gestão e, principalmente, mudanças culturais 
que permitam ao Poder Judiciário responder à demanda crescente a que vem 
sendo submetido nos últimos anos. A palavra de ordem é racionalização. Os 
tribunais, em maior ou menor grau, vêm implantando soluções caseiras para 
combater o problema, no entanto elas são insuficientes. 

Em decorrência das pressões centrífugas, da desterritorialização da 
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produção e da transnacionalização dos mercados, o Judiciário – enquanto 
estrutura fortemente hierarquizada, fechada, orientada por uma lógica legal-
racional, submisso à lei – se torna uma instituição que precisa enfrentar o 
desafio de alargar os limites de sua jurisdição, modernizar suas estruturas 
organizacionais e rever seus padrões funcionais, para sobreviver como um 
poder autônomo e independente. Os limites territoriais, até então organizados 
de modo preciso, têm seu alcance diminuído na mesma proporção que as 
barreiras geográficas vão sendo superadas pela expansão da informática, das 
comunicações, dos transportes. Os atores econômicos vão estabelecendo 
múltiplas redes de interação, na ótica de Spengler e Spengler Neto472. 

Esta crise que permeia o sistema judiciário deve ser resolvida através da 
conjugação dos diversos atores jurídicos e perpassa pela revisão paradigmática. 
Uma das formas de possibilitar o acesso à justiça, aproximando o cidadão dos 
ritos procedimentais, passa pela necessidade dos juristas reconhecerem que as 
técnicas processuais servem a funções sociais, que as Cortes não são a única 
forma de solução de conflitos a ser considerada e que qualquer regulamentação 
processual, inclusive a criação ou o encorajamento de alternativas ao sistema 
judiciário formal, tem um efeito importante sobre a forma como opera a lei 
substantiva – com que frequência é executada, em benefício de quem e com que 
impacto social. Uma tarefa básica dos processualistas modernos é expor o 
impacto substantivo dos vários mecanismos de processamento de litígios. Eles 
precisam, consequentemente, ampliar sua pesquisa para mais além dos tribunais 
e utilizar métodos de análise da Sociologia, da Política, da Psicologia e da 
Economia, aprendendo através de outras culturas, em conformidade com o que 
assevera Cappelletti473. 

Acrescentando a esta compreensão, Nalini reforça que a morosidade 
judiciária encontra razão, muitas vezes, nas próprias partes que, com sua prática 
de atos processuais (petições, recursos, agravos, produção de prova, etc.), ainda 
que legal e, principalmente, constitucional, tem por objetivo tão somente ganhar 
tempo474. Assim, elas instrumentalizam o Judiciário porque se aproveitam 
exatamente de sua maior deficiência: a lentidão, a morosidade, o ritualismo, o 
exacerbado procedimentalismo, que leva a ministra Eliana Calmon a afirmar que 
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não é difícil o acesso à justiça: “o difícil é sair da justiça”. 
Ainda em consonância com o pensamento de Nalini475, isso ocorre 

quando os conflitos trazidos ao processo não recebem solução, no sentido de 
tratamento adequado, e sim respostas processuais. Uma coisa é diferente da 
outra. Grande percentual de lides é resolvido, mediante análise de questões 
procedimentais, sem que se alcance o cerne do conflito que a elas deu origem. 
Defasado em estatísticas, o Brasil não dispõe de dados confiáveis para saber 
qual a percentagem de processos judiciais que terminam sem o conhecimento 
do mérito, no entanto isto está sendo atualizado, notadamente pelo projeto 
Justiça em Números. São as decisões epidérmicas ou periféricas, que tanto 
denigrem a credibilidade da justiça. As demandas se eternizam, o processo não 
resolve, senão institucionaliza o conflito até o seu natural e espontâneo 
exaurimento. Tal situação se agrava ainda mais quando se verifica que, no Brasil, 
existe a cultura de que sentença de primeiro grau é irrelevante, o que converte 
os tribunais em “casas de passagem” de processos, cujos responsáveis almejam 
sempre que a decisão seja revista por tribunais superiores. 

No embalo dessa sistematização, do aprendizado mecânico e acrítico 
desenvolvido nas Universidades, o modelo de Direito que hoje predomina no 
país é aquele da “cultura manuelesca”. Desse modo, se construiu um imaginário 
jurídico produzido a partir dos compêndios, a maioria de duvidosa qualidade. 
Com efeito, simbolicamente, os manuais que povoam o imaginário dos juristas 
representam com perfeição o estado da arte desta crise judicial. Os próprios 
exemplos utilizados em sala de aula, através de tais livros, estão desconectados 
com a complexidade social. Além disso, essa cultura estandardizada procura 
explicar o Direito através de verbetes jurisprudenciais a-históricos e atemporais, 
ocorrendo, assim, uma ficcionalização do mundo jurídico-social. Por 
conseguinte, enquanto setores importantes da dogmática jurídica tradicional se 
ocupam com exemplos fantasiosos e idealistas, o déficit de realidade aumenta dia 
a dia, como referem Spengler e Spengler Neto476. 

De igual modo, Rocha analisa que há uma dupla crise que se apresenta 
nas faculdades de Direito: por um lado, devido ao fato de não produzirem uma 
dogmática jurídica dotada de uma técnica atualizada perante as novas demandas 
do capitalismo tardio; de outro, por não terem uma efetiva função social, 
notadamente em relação aos segmentos marginalizados da população477. Deste 
modo, muito mais do que uma crise da “Ciência do Direito”, há uma crise na 
reprodução legítima da dogmática jurídica que não consegue justificar a sua 
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ideologia de “bem comum” devido à ausência de críticas mais efetivas à 
racionalidade jurídica e à formação dos juristas, o que se traduz, 
consequentemente, na hodierna massificação do ensino jurídico brasileiro. 
 Em razão da conjugação desta e de outras variáveis, a capacidade do 
Poder Judiciário de absorver e decidir conflitos, estando intimamente vinculada 
a sua maior ou menor sensibilidade às mudanças sociais, pode ser equacionada 
partindo de dois dados fundamentais: a profundidade das mencionadas 
mudanças projetadas pelos conflitos e a velocidade em que se processam na 
esfera social. É nesse sentido que o Judiciário, enquanto sistema, depende do 
próprio reconhecimento do meio social quanto a sua eficiência medida através 
da sua capacidade, em termos estruturais e temporais, de absorver e tratar 
conflitos. A perda dessa capacidade contribui para fragilizar o papel judicial 
institucional e até mesmo político, segundo informa Bastos478. 
 Vislumbra-se, a partir do brevemente exposto, que a reflexão acerca da 
racionalização processual deve ser continuamente realizada, visando à 
reestruturação dos modelos judiciais postos. É indispensável implementar novas 
alternativas de resolução das controvérsias, especialmente a fim de oxigenar o 
sistema judiciário, sendo que uma das soluções perpassa pelo cultivo da cultura 
de conciliação e mediação e pela percepção de que a morosidade judicial 
provocada pelo volume não é um assunto apenas da Justiça: trata-se de um 
problema de política pública, que requer o envolvimento de todos os sujeitos 
sociais. 
 
3 Algumas Reformulações Culturais Necessárias no Contexto Jurídico 
 
 A partir da análise da sistemática jurisdicional e do próprio 
engendramento da cultura do demandismo, percebe-se fundamental e 
imprescindível a reinvenção da própria atividade do Judiciário. Conquanto, esta 
não é tarefa simples, constituindo-se em um desafio extremamente complexo, 
pois a tendência é a de buscar resolver o problema do volume de processos um 
pouco com as fórmulas processuais disponíveis, como o efeito vinculante, a 
Súmula Vinculante, os processos repetitivos, e outro com a expansão da própria 
máquina judiciária. São estas as respostas convencionais que se conhece. Nesse 
aspecto, Passos479 entende necessário que prossigam e se aprofundem estudos 
que tenham como foco as ações de massa e o demandismo, para que tais 
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questões sejam equacionadas de forma múltipla, pois não há fórmula única. 
Reconhece-se o fracasso da jurisprudência uniformizada como método de 
contenção do demandismo. 

Esta cultura do conflito se reflete na problemática da defasagem do 
sistema judiciário enquanto único meio de resposta à solução de tais litígios. 
Nesse caminho, Spengler destaca que a crise de eficiência da jurisdição é 
consequência de diversos pontos de ruptura, entre eles: crise estrutural, 
traduzida pelas dificuldades quanto à infraestrutura de instalações, de pessoal, de 
equipamentos, de custos; crise objetiva, relacionada à linguagem técnico-formal 
utilizada nos procedimentos e rituais forenses, bem como, ainda, a 
burocratização, lentidão de procedimentos e acúmulos de demandas480. A crise 
subjetiva ou tecnológica se verifica ante a incapacidade dos operadores jurídicos 
tradicionais lidarem com novas realidades fáticas que exigem não só 
reformulações legais, mas também mudança cultural e de mentalidade, 
notadamente quanto ao mecanismo lógico-formal. Por fim, a crise 
paradigmática diz respeito aos métodos e conteúdos utilizados pelo Direito para 
buscar tratamento pacífico dos conflitos, partindo da atuação prática do Direito 
aplicável a cada caso concreto. 

A disseminação da cultura da solução de conflitos pelas vias 
autocompositivas demanda permanente foro de discussão sobre o tema, o que 
deve ser feito internamente, com a participação de magistrados, servidores, 
conciliadores e mediadores, em encontros e fóruns periódicos, que propiciem 
compartilhamento das práticas e experiências e fomentem a uniformização dos 
procedimentos, mas também com eventos voltados ao público externo em 
instituições que atuam junto ao Poder Judiciário, como a OAB e o Ministério 
Público, bem como em instituições privadas de mediação e arbitragem, como 
menciona Nogueira481. Ocorre, portanto, uma mudança de paradigma, o qual 
substitui a cultura da sentença pela cultura da pacificação social, segundo 
esclarecem Morais e Spengler482.  

Nesse sentido, tal modelo consensual surge em meio à nova tendência 
de transformação de conflito a partir da própria vivência participativa e 
autônoma dos sujeitos sociais. É uma prática cultural e uma concepção nova 
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para o Direito, um modo particular de democratizar as decisões e pacificar os 
conflitos que emergem no contexto sociocultural. A implementação desta 
política pública poderá priorizar a qualidade dos serviços e a disseminação da 
cultura de pacificação social. 

Por outro lado, em meio às discussões e propostas, vêm à tona vozes, 
principalmente da classe dos advogados, contra reformas, muitas vezes 
fundamentais para que a Justiça volte a ser efetivamente prestada e para que o 
Judiciário consiga retirar eficazmente do papel o princípio inscrito no inciso 
LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988: “a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Nenhum juiz ou operador 
do Direito admite, conscientemente, a hipótese de se restringir o acesso à justiça 
ou de se limitar o direito de defesa, mas o sistema recursal e a cultura litigiosa 
necessitam de revisão urgente. 

Este dito demandismo brasileiro é proliferado pela sistematização 
acrítica, embasado no positivismo jurídico, que ainda opera nas ambiências 
sociopolíticas atuais. Entretanto, Nalini alude que, como contraposto a esta 
gestão jurídica, todas as modalidades de conciliação, mediação, arbitragem – 
enfim, as alternativas do Judiciário, sob sua orientação e controle ou fora dele – 
devem ser estimuladas483. O ideal é a pacificação, a harmonização social, a 
resolução de conflitos. Não se deve cogitar em corporativismo, crescimento 
vegetativo do Judiciário ou alegada perda de seu prestígio. Tal notoriedade 
advém da eficiência, não do tamanho. 

Analisando sob outro ponto de vista, é dominante uma cultura 
normativista, técnico-burocrática, a qual está assente em três grandes ideias, de 
acordo com a explicação de Santos: a autonomia do Direito, a ideia de que o 
Direito é um fenômeno totalmente diferente de tudo o resto que ocorre na 
sociedade e é autônomo em relação a essa sociedade; uma concepção restritiva 
do que é esse Direito ou do que são os autos aos quais o Direito se aplica; e uma 
concepção burocrática ou administrativa dos processos484. 

A criação de uma cultura jurídica democrática passa pela transformação 
das faculdades de Direito e perpassa também pela transformação dos modelos 
de recrutamento e formação, na ótica do citado autor485. Nesse enfoque, a 
educação jurídica deve ser uma educação intercultural, interdisciplinar e 
profundamente imbuída da ideia de responsabilidade cidadã, pois só assim 

                                                 
483 NALINI, Op Cit. 2008. p. 114.  
484 SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma Revolução Democrática da Justiça. 3. ed. São Paulo: 
Cortez, 2011. p. 83.  
485 Ibidem. p. 94-95. 
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poderá combater os três pilares da cultura normativista técnico-burocrática 
referenciada, a saber: a ideia da autonomia do Direito, do excepcionalismo do 
Direito e da concepção tecno-burocrática dos processos. 

Sob esta perspectiva, o sociológico em questão alude que a diversidade 
sociojurídica opera transformações de diferentes dimensões486. No âmbito 
epistemológico, o Direito cientificizado é depurado por um novo senso comum 
jurídico. O caráter elitista do Direito, nesta concepção e prática hegemônicas, 
assim como o seu papel enquanto mecanismo de dominação de classes, de 
diferenciação, hierarquização e exclusão social, é submetido a uma profunda 
crítica. A suposta neutralidade da ciência e prática jurídicas é posta em causa e 
confrontada com uma concepção política do Direito que vê neste um 
importante instrumento de luta e de transformação social. No contexto 
normativo, o Direito dogmático é reinterpretado à luz de critérios amplos de 
justiça social, muitas vezes consagrados nas Constituições, mas quase sempre 
letra morta. 

Um mecanismo viabilizador da construção de uma cultura embasada no 
consenso é, consoante Morais e Spengler, a existência de um setor de cidadania, 
cujo principal objetivo é orientar o cidadão quanto ao melhor método de gestão 
de suas litigiosidades, em um sistema símile àquele conhecido pelos norte-
americanos como “Multiportas”, no qual o cidadão é informado sobre o melhor 
método de tratamento do seu conflito, podendo exercer sua autonomia e sua 
escolha antes mesmo do início da sessão487. No sistema múltiplas portas, a meta 
principal é a de oferecer tratamento às particularidades do litígio de maneira 
efetiva, célere e com baixo custo. Seu procedimento requer, preliminarmente, 
uma avaliação, realizada por profissional capacitado, que identificará qual 
instrumento de tratamento ou resolução de demandas (ou “porta”) será mais 
adequado. 

Neste plano, constata-se essencial a valorização de experiências e 
estratégias que fomentem a aproximação entre a justiça e a cidadania. Não basta 
uma proximidade apenas física, formal ou temporal. É necessário, então, 
fortalecer a dimensão humana no sentido de construção de uma justiça 
democrática de proximidade, como assevera Santos488. Esta nova forma de um 
possível Estado democrático deve se assentar em dois princípios. O primeiro é a 
garantia de que as diferentes soluções institucionais e multiculturais desfrutarão 
de iguais condições para se desenvolverem segundo a sua lógica própria. Por 
outro lado, deve-se não só garantir a igualdade de oportunidades aos diferentes 

                                                 
486 Ibidem. p. 113. 
487 MORAIS; SPENGLER, Op Cit. 2012. p. 183-184. 
488 SANTOS, Op Cit. 2011. p. 71-79. 
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projetos de institucionalidade democrática, mas também, como segundo 
princípio, garantir padrões mínimos de inclusão que tornem possível a cidadania 
ativa, necessária a monitorar, acompanhar e avaliar os projetos alternativos. 

Há muito se vem constatando que o Direito não pode ser visualizado 
como um fenômeno puramente normativo, mas sim que este perpassa a 
concatenação das dimensões sociológicas, antropológicas, pedagógicas e 
políticas, inclusive. É indispensável, portanto, romper com o positivismo 
exacerbado que continua informando o ensino jurídico brasileiro, ao se 
desfragmentar tal visão altamente sistemática. Nessa esfera, é possível concluir 
que só haverá a ruptura tanto da alienação no âmbito do Direito, quanto da 
cultura normativista, se e quando a politização for a ferramenta utilizada para 
desfragmentar a hegemonia da ciência jurídica cartesiana e positivista que 
persiste. Só dessa forma haverá uma revolução democrática da justiça. 

Ilações tais demonstram que é possível proceder à efetivação desta 
política pública de tratamento não adversarial dos conflitos. Ao se fomentar a 
mediação não apenas como elemento de acesso à justiça, mas sim enquanto 
meio de instrumentalizar práticas sociais que se reflita em resultados positivos 
para os sujeitos, poderá se conduzir a uma evolução em todo o contexto 
sociocultural. É promovendo, portanto, a cultura de não judicialização de toda e 
qualquer litigiosidade que se estará construindo uma práxis alternativa embasada 
não na busca pelo litigar a qualquer custo e conflito, mas sim na viabilização do 
consenso. Infere-se, então, que é por intermédio de cânones de interação social 
que transcendem àquele modelo impositivo, antagônico, único, arbitrário, que se 
pode abrir caminho para o vínculo participativo, dialógico, cooperativo, 
consensual, democrático, responsabilizatório e, assim, autonomizador. 
 
4 Instrumentalizando as Bases Principiológicas 

 
A igualdade, a par da liberdade, é um dos valores mais proeminentes nas 

sociedades ocidentais. Os termos da sua consubstanciação estão, contudo, 
envoltos em uma polêmica interminável. No caso da igualdade entre os gêneros, 
a discussão continua a ser fortemente marcada pelas diversas conceitualizações 
das diferenças biológicas. O debate em torno da igualdade social versus diferença 
natural entre mulheres e homens constitui, deste modo, o pano de fundo sobre 
o qual decorre a procura de políticas promotoras da igualdade entre os seres 
humanos, em consonância com a referência feita por Ferreira489. 

                                                 
489 FERREIRA, Virgínia. A Globalização das Políticas de Igualdade entre os Sexos: do reformismo social ao 
reformismo estatal. In: GODINHO, Tatau; SILVEIRA, Maria Lúcia da (Orgs.). Políticas Públicas e 
Igualdade de Gênero. v. 8. São Paulo: Coordenadoria Especial da Mulher, 2004. p. 77.  
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 Nesse campo em construção, segundo alude Avelar, para que os direitos 
de cidadania sejam efetivados, são necessárias que as instituições públicas, como 
os parlamentos, os tribunais e as burocracias, ajam de modo autônomo e efetivo 
na salvaguarda do que está assegurado na Constituição Federal de 1988, 
independentemente de raça/etnia, língua, religião, geração e gênero/sexo. 
Conquanto, não é o que se presencia dois séculos após a vitória da noção de 
uma igualdade universal490. 
 Relevante registrar que a igualdade, de acordo com Bobbio, constitui um 
valor fundamental em que se inspiraram as filosofias e as ideologias políticas de 
todos os tempos. Observa que a formulação “todos os homens são (ou nascem) 
iguais”, a qual perpassa todo o pensamento político ocidental, está expressa 
como norma jurídica nas declarações de direitos, desde o século XVIII até hoje, 
tendo como significado polêmico e revolucionário a extensão da igualdade a 
“todos”491. 
 Nesse aspecto, Bobbio entende que a máxima expressa é que os homens 
devem ser considerados iguais e tratados como iguais concernente àquelas 
qualidades que, segundo as diversas concepções sociais, constituem a essência 
do homem, ou seja, a natureza humana enquanto distinta da natureza dos 
demais seres, tais como o livre uso da razão, a capacidade jurídica, a dignidade, 
entre outros492. 
 Sob este prisma, denota-se oportuno considerar que a premissa de que 
“todos são iguais perante a lei” ou de que a “lei é igual para todos” foi a única 
universalmente acolhida nas Constituições. Por isso é indispensável 
compreender seu significado histórico e correlacioná-lo, não com o que ele 
afirma, mas com o que nega. É relevante sopesar que, em decorrência do 
reconhecimento dos direitos sociais no final da década de 1960 nos países 
capitalistas mais avançados, nasce, conforme Bobbio, ao lado do homem, do 
cidadão, novos personagens como sujeitos de direitos, personagens antes 
desconhecidos nas Declarações dos direitos de liberdade, a saber: a mulher e a 
criança, o velho e o muito velho, o doente e o demente, por exemplo493. 
 A partir desse contexto, Ataliba enfatiza a íntima relação entre a 
legalidade e a isonomia, na medida em que esta só é assegurada por meio 
daquela, de modo que a captação do conteúdo jurídico da isonomia exige a 
consideração de inúmeros princípios constitucionais. Como decorrência direta 

                                                 
490 AVELAR, Lúcia. Mulheres na Elite Política Brasileira. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer; 
São Paulo: UNESP, 2001. p. 13-14. 
491 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. 3. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997b. p. 23.  
492 Ibidem. p. 24. 
493 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997a. p. 72.  
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do princípio republicano, ela representa não só essa igualdade perante a lei ou 
perante a Constituição, mas também deve inspirar todo e qualquer ato estatal. 
Não obstante sua ampla legitimação histórica e cultural (ou por isso mesmo), 
jamais pode ter seu sentido desvinculado da legalidade494. 
 Embasando-se na evolução do sentido jurídico-político do princípio 
constitucional da igualdade, costumam-se reconhecer suas três dimensões, quais 
sejam: a proibição do arbítrio, a proibição de discriminação e a obrigatoriedade 
de diferenciação. Alude Bellintani495, em dita esfera, que esta última concepção é 
a dimensão que objetiva viabilizar uma igualdade jurídico-material através da 
atenuação das disparidades sociais, econômicas e culturais. 

Com suporte nestas constatações e como alega Bobbio, a igualdade nos 
direitos significa algo mais do que a igualdade perante a lei, isto é, significa o 
igual gozo por parte de todos os cidadãos, de alguns direitos fundamentais 
constitucionalmente protegidos496. A igualdade de fato é, portanto, a igualdade 
com relação aos bens materiais, ou igualdade econômica, que é assim 
diferenciada da igualdade formal ou jurídica e da igualdade de oportunidades ou 
social. Acrescentando a tal posicionamento, Canotilho refere que a igualdade 
pressupõe um juízo e um critério de valoração497. Nesse passo, o princípio da 
igualdade jurídica existe quando a disciplina jurídica não for sustentada em um 
fundamento sério, não tiver um sentido legítimo, não estabelecer diferenciação 
jurídica sem um argumento razoável. 
 Ao tratar da proibição de discriminação arbitrária, Bobbio questiona se é 
suficiente aduzir razões para tornar uma discriminação justificada, quais razões 
poderiam provar uma discriminação e com que critérios pode se estabelecer, se 
os juízos são válidos ou inválidos. Assevera que a única resposta possível a tais 
questionamentos é que existem entre os indivíduos humanos diferenças 
relevantes e diferenças irrelevantes com relação à sua inserção nessa ou naquela 
categoria. Ressalta, porém, que tal distinção não é a mesma que se estabelece 
entre diferenças objetivas e não-objetivas. É certo que entre brancos e negros, 
entre homens e mulheres, existem diferenças objetivas, mas nem por isso 
relevantes. Na realidade, a (ir)relevância é historicamente condicionada, pois é 
estabelecida através de opções de valor498. 

                                                 
494 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 159.  
495 BELLINTANI, Leila Pinheiro. Ação Afirmativa e os Princípios do Direito: a questão das quotas 
raciais para ingresso no Ensino Superior no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 35-36. 
496 BOBBIO, Op Cit. 1997b. p. 29-32. 
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 Examinando a partir desta dimensão, Miranda enfatiza que a conquista 
da igualdade, tanto no abstrato quanto em concreto, não se tem conseguido por 
meio da eliminação ou da redução das desigualdades, e sim resultado da difusão 
das ideias e das lutas travadas por aqueles que se encontravam em situações de 
marginalização, opressão e exploração. O ideal de uma sociedade alicerçada na 
igualdade é um dos motivos permanentes da vida humana e um elemento crítico 
de transformação não só dos sistemas jurídicos, mas também das estruturas 
sociopolíticas499. 
 Na visão de Rocha, o princípio da igualdade está fundamentado em 
novo paradigma, com novo conteúdo e formas, de maneira inédita na história 
do constitucionalismo brasileiro. Essa transformação está claramente 
demonstrada no art. 3º da CF/88, que determina uma mudança do que se têm 
em termos de condições sociais, políticas, econômicas e regionais, exatamente 
para se alcançar a realização do valor supremo a fundamentar o Estado 
Democrático de Direito constituído500. 

É de se sublinhar que, para um conjunto de países, entre eles os da 
Europa Ocidental, a conquista dos direitos civis foi a marca do século XVIII, a 
conquista dos direitos políticos se estenderia ao longo do século XIX e os 
direitos sociais, no século XX. A situação é muito diferente para o caso dos 
países latino-americanos, africanos e árabes, para os grupos sociais como as 
mulheres, os negros, os homossexuais, e assim por diante. A realidade é a da 
desigualdade, da cidadania diferenciada, sendo apenas um mito a ideia 
fortemente disseminada de que todos têm direitos iguais. A concepção de uma 
cidadania universal continua obscurecendo as reais diferenças da fruição 
desigual dos direitos: são muitos os que vivem sob uma situação periférica e de 
subjugação. 

O mito de uma cidadania universal vai, então, em consonância com 
Avelar, caindo por terra quando se toma consciência da opressão. Cidadania 
universal, no sentido de que ela é igualmente desfrutada por todos, apenas 
reforça a noção de uma sociedade homogênea e não a de uma sociedade 
profundamente dividida por classes sociais, etnias/raças e gêneros. A 
consciência feminista assume o entendimento de uma cidadania diferenciada 
pela qual alguns cidadãos “são mais iguais do que outros”. É nessa direção que o 
embate feminista se insere na luta pela democratização dos espaços sociais, 
sendo ela idêntica àquela de qualquer outro grupo marginalizado501. 
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Isso porque a ênfase na norma igualitária é eficaz politicamente, já que 
permite combater certas formas de discriminação, afirmar a individualidade e 
impor limites ao poder. No entanto, a realidade social que se apresenta é outra, 
isto é, as pessoas não são todas iguais e ignorar ou negar as diferenças auxilia na 
perpetuação das desigualdades, em que os “diferentes”, que são essencialmente 
distintos dos “normais”, são considerados, na verdade, “inferiores”, como 
ressalta Jelin502. 

Com alicerce nesse panorama, assegura Reis que uma sociedade não será 
democrática na medida em que as oportunidades dos indivíduos estejam 
condicionadas por sua inserção nesta ou naquela categoria social: sejam quais 
forem os critérios embasados em categorizações já constituídas (classe, 
etnia/raça, religião, geração, gênero, entre outras), o contexto assim 
caracterizado será fatalmente hierárquico e autoritário e as oportunidades 
diferenciais por classe expressarão, ao cabo, o desequilíbrio nas relações de 
poder entre elas e a subordinação de umas às outras503. 

É fundamental ter presente que, na virada de um regime restritivo para a 
plenitude democrática e sensível aos ventos da hodierna sociedade, 
prodigalizaram-se concessões e eliminaram-se limitações, com o propósito 
declarado de valorizar a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa, colocando, entre seus objetivos 
fundamentais, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, segundo 
expõe Guerra504. 

Por outro lado, a igualdade, em sentido pleno, nas relações entre 
homens e mulheres supõe, assim, não só a igualdade jurídica, mas também a 
igualdade de fato, ou seja, a igualdade de oportunidades e de trato, para exercer 
os direitos e desenvolver as próprias aptidões e potencialidades. Para a 
concretização desse princípio, além da eliminação das reais discriminações, tanto 
sociais e econômicas, como culturais e familiares, é preciso que sejam adotadas 
medidas em nível nacional que assegurem à magistratura e aos operadores do 
Direito a plena consciência da importância de a mulher exercer os direitos 
reconhecidos nos instrumentos internacionais, nas Constituições e na legislação 
de cada país, de acordo com Fernandez505. 

                                                 
502 JELIN, Elizabeth. Mulheres e Direitos Humanos. Revista Estudos Feministas. v. 2. n. 3. 
Florianópolis: UFSC, 1994. p. 125.  
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Isso decorre, em grande medida, da atual crise de legitimidade do 
Estado, a qual revela, no fundo, a crise da democracia representativa 
parlamentar clássica. Os cidadãos não se reconhecem mais nas instituições que, 
por definição, foram por eles criadas. A democracia, principalmente na América 
Latina, vive um impasse entre as tentações de retorno autoritário e as intensas 
mudanças institucionais necessárias ao seu aprofundamento, na reflexão de 
Vieira506. É por tais fundamentos que ainda se luta para efetivar, sobejamente, a 
cidadania e a igualdade substancial para todos os sujeitos. Embasado nestas 
premissas, Vieira ainda é enfático ao tornar claro que o Estado deve certamente 
não só garantir a igualdade de oportunidades aos diferentes projetos de 
institucionalidade democrática, mas deve também garantir padrões mínimos de 
inclusão, possibilitando que a cidadania ativa auxilie na criação, 
acompanhamento e avaliação de políticas públicas507. 

O princípio da igualdade de direitos, consagrado na CF/88, resultado de 
décadas de lutas dos grupos subalternizados contra as desigualdades vivenciadas, 
é dos mais difíceis e complexos de serem concretizados, pois uma legislação 
igualitária não é suficiente para extirpar as discriminações e os vícios nas 
relações de gênero, profundamente enraizados na sociedade, consoante aduz 
Verucci508. Embora seja insuficiente, a igualdade jurídica é indispensável, é 
condição preliminar da igualdade substancial. 

A partir da visão kelseniana, a igualdade dos sujeitos na ordenação 
jurídica, garantida pela Constituição, não significa que estes devam ser tratados 
de maneira idêntica nas normas e, em particular, nas leis expedidas com base na 
Constituição. A igualdade entendida dessa forma é inconcebível: seria absurdo 
impor a todos as mesmas obrigações ou lhes conferir os mesmos direitos sem 
fazer distinção alguma entre eles, como, por exemplo, entre crianças e adultos, 
indivíduos mentalmente sadios e alienados, homens e mulheres509.  

Sendo assim, não há sentido em considerar medidas diferenciadoras 
antidemocráticas, na proporção em que “deturpam” a ordem “natural” das 
coisas. Afinal, se a democracia é invenção humana que tem como pressuposto e 
fim a igualdade de todos, não há qualquer incoerência na criação de condições 
que a tornem verdadeiramente possível, consoante reflexiona Dantas510. 
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Nesse viés, pode-se extrair da lição de Arendt que as pessoas não 
nascem iguais, mas diferentes, sendo a igualdade o resultado da ação humana 
organizada em comunidade política. A conquista da igualdade é, portanto, 
pressuposto para que os sujeitos possam viver, de modo pleno, sua cidadania. 
Dessa forma, uma sociedade plural, complexa e multicultural só pode manter-se 
unida se houver o exercício da cidadania, amplo e efetivo, por todos. A 
igualdade substancial, portanto, só é operacionalizada em bases democráticas 
quando os sujeitos, indistintamente, têm salvaguardada e efetivada a 
fundamentalidade de seus direitos511. 
 
5 Conclusão 
 

As conflituosidades são, não raras vezes, vislumbradas tão somente pelo 
seu aspecto negativo, como se nada pudessem acrescentar para o contexto 
sociojurídico ou, sequer, para a evolução cultural dos sujeitos. 
Consequentemente, houve a banalização das controvérsias, o que acarretou na 
construção da hodierna cultura do litigar a qualquer custo e por qualquer 
motivo, enfim, o próprio demandismo. Os litígios não são adequadamente 
tratados pela via do consenso, ao revés, são, cada vez mais, judicializados. 
Entretanto, em decorrência deste desproporcional volume de demandas 
conduzidas ao Poder Judiciário, há uma inefetividade na prestação jurisdicional 
como consequência da defasagem do sistema. 

Tais confrontações demonstram que é possível reverter a lógica daqueles 
que ainda trabalham sob o prisma do positivismo jurídico e sob a égide da 
cultura do conflito, ou seja, do ganhador versus o perdedor. Ao se fomentar as 
disposições consensuais não apenas como meio de acesso à justiça, mas sim 
enquanto mecanismo de instrumentalizar práticas sociais que revertam em 
resultados positivos para os sujeitos, é que será possível se conduzir a uma 
evolução em todo o contexto sociocultural, político e jurídico. É promovendo, 
portanto, a cultura de não judicialização das litigiosidades que se estará 
construindo uma práxis complementar embasada não na busca por somente 
litigar, mas sim na viabilização do consenso. 

Logo, verifica-se a necessidade constante de buscar substrato, tanto 
fático quanto jurídico, para almejar a efetiva ressignificação dos direitos 
fundamentais por intermédio de políticas públicas, almejando dar um novo 
significado ao Estado Democrático de Direito pela via das modificações 
político-jurídicas. Analisando sob esta ótica, é essencial permanecer vigilantes na 

                                                 
511 ARENDT, Hannah. As Origens do Totalitarismo – Anti-semitismo, imperialismo, totalitarismo. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 330. 
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luta pela substancial materialização dos direitos fundamentais, especialmente ao 
considerar que se vivencia, diuturnamente, um ambiente democrático em 
constante reformulação de suas matrizes principiológicas. 
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A GESTANTE E A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTAL À MATERNIDADE E À SAÚDE 

 
 

Fernanda Marders512 

Patrícia Thomas Reusch513 

 
 

1 Introdução 
 
Após diversas batalhas, lutas e muito suor, o trabalhador conseguiu o di-

reito a um trabalho mais justo, livre e igual para homens e mulheres. Contudo, o 
que se observa nos balcões da justiça do trabalho, através do crescente número 
de demandas trabalhistas é que muitos desses direitos, previstos em nossa Cons-
tituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho, são constantemente 
desrespeitados. 

Ao contrário do que tínhamos no passado, em que o homem era o único 
provedor do sustento da família, atualmente, ambos caminham juntos, e, em 
algumas famílias, a única provedora do sustento é a mulher. 

Esta lutou e ganhou um pequeno espaço no mercado de trabalho, não 
podendo ser discriminada por seu gênero. Tem os mesmos direitos que os 
homens de exercer atividade profissional, como também, de receber igual re-
muneração. 

Se antes a mulher tinha o dever de cuidar dos filhos e de seu lar, hoje, 
além destes, ainda trabalha para sustentar sua família. A mulher é mãe, esposa, 
estudante e trabalhadora, nas mais variadas atividades. 

No entanto, a mulher, em sua figura, além de trabalhar, também é o ser 
que gera dentro de si uma vida, devendo ser o seu período gestacional devida-
mente respeitado. Ela tem direito de trabalhar nas mesmas atividades que os 
homens, mas também tem o direito de proteção a sua saúde e a maternidade. 

                                                 
512 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da 
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC (2014-2015). Pós-Graduanda em Direito e 
Processo do Trabalho do Centro Universitário Univates (2014-2015). Graduada em Direito pelo 
Centro Universitário Univates (2013). Email: fmarder@hotmail.com 
513 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da 
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC (2014-2015). Pós-Graduanda em Direito do 
Trabalho, Previdenciário e Processo do Trabalho da Universidade de Santa Cruz do Sul – 
UNISC (2013-2014). Graduada em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC 
(2007). Email: patriciareusch@gmail.com 
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Com base no direito constitucional de proteção à saúde, trabalho e ma-
ternidade, que este trabalho desenvolve as linhas a seguir. Passaremos a discor-
rer sobre o caminho percorrido pelo direito do trabalho para a mulher, para, 
posteriormente, demonstrar o seu direito constitucional fundamental, a proteção 
de sua saúde e da maternidade, assim como o seu direito de trabalhar livremen-
te. 

Por fim, o presente escrito, abordará questões pertinentes ao assédio 
moral, que ocorre, muitas vezes, no período que a mulher demanda maior 
proteção, no seu período gravídico, forçando-a a um pedido de desligamento de 
suas atividades, para garantir, por conta própria, a sua saúde e segurança, bem 
como de seu filho, ainda em seu ventre. 

 
2 A evolução do direito do trabalho para a mulher 

 
Apesar de na atualidade homens e mulheres serem iguais perante a lei 

em direitos e obrigações514 e a mulher ocupar papel de extrema importância na 
sociedade, não faz muito que seus direitos foram reconhecidos pelo ordenamen-
to jurídico. De acordo com Maior, “[...] somente no século XX, após as mani-
festações feministas das décadas de 60 e 70, iniciou-se um movimento de afir-
mação social da mulher, que repercutiu na esfera do direito” 515. 

A depender da comunidade em que a mulher estava inserida, seu trata-
mento era diferenciado.516 Em tempos passados, no Egito, a mulher poderia 
exercer algumas atividades de forma igual aos homens. As mulheres judias e 
palestinas eram consideradas inferiores aos homens, sendo, até mesmo, objeto 
de comércio para os seus pais, que lucravam com a sua venda. Já, na Grécia, a 
mulher era vista como uma simples reprodutora e dona de casa, sendo criada 
para ter filhos belos e saudáveis517. 

Da Antiguidade à Idade Média, os padrões de inferioridade a que a mu-
lher era submetida não mudaram e “se essa era a situação no mundo civilizado, 
no continente americano, entre os indígenas, especialmente entre os incas, 
também não passava a mulher de escrava incumbida de árduos misteres (sic), 

                                                 
514 Conforme o art. 5º, caput, da CF/88 – 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: 
515 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Curso de direito do trabalho: a relação de emprego. v. II. São Paulo: 
LTr, 2008. p. 354. 
516 Ibidem. p. 355. 
517 SÜSSEKIND, Arnaldo. Et al. Instituições de direito do trabalho. v. II. 22. ed. atual. Por Arnaldo 
Süssekind e João de Lima Teixeira Filho. São Paulo: LTr, 2005. 
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entre os quais os de transportar as cargas, cortar a lenha, fazer os tecidos e os 
rudimentares calçados”518. 

A mulher brasileira, “[...] em solteira ajudava a mãe na faxina (sic) diária, 
apanhando água, lenha, vigiando a comida; casada, acompanhava o marido em 
viagem, como burro de carga, levando as armas e os mantimentos”519, ou seja, 
sua submissão somente passava dos seus pais para o seu marido, que a fazia sua 
escrava. 

Assim como para toda a história do homem, a Revolução Industrial, foi 
o grande desabrochar do trabalho para a mulher520: 

 
Até então, as atividades desempenhadas pelas mulheres eram consideradas de menor 
relevo (apesar de essenciais para a comunidade). Porém, com os novos fatores introdu-
zidos pela industrialização, a força de trabalho de ambos os sexos foi afetada. A mu-
lher, antes considerada mais fraca para o trabalho braçal, poderia contar com instru-
mentos que fariam a produção depender menos da força física.521 

 
Com a industrialização, a mulher ganhou espaço no mercado de trabalho 

capitalista, mas seu sonho de poder trabalhar passou a ser pesadelo e sua mão de 
obra foi utilizada para reduzir os salários e aumentar as horas de labor. “Ainda 
desorganizados, os trabalhadores masculinos não têm meios de reação e apenas 
podem, para não se submeter às imposições patronais, procurar outras profis-
sões, abandonar os empregos, o que vinha justamente ao encontro dos desejos 
dos industriais que encontravam sempre braços novos, com as trabalhadoras e 
as crianças”522. Nesta senda, reitera Maior que: 

 
Aproveitou-se o fluxo da mão de obra feminina, para reduzir salários e aumentar jor-
nadas. Os trabalhadores masculinos perderam postos de trabalho para as mulheres, que 
se submetiam a condições ainda piores. A desvalorização do trabalho, em geral, fez 
com que mulheres e crianças fossem levadas a participar ativamente do sustento famili-
ar, trabalhando fora de casa. Os homens se depararam com a redução de seus salários, 
em virtude da entrada de novos concorrentes no mercado de trabalho.523 
 

A mulher passa de dona de casa para uma trabalhadora industrial, que 
labora diariamente cerca de 16 horas, sem a mínima condição de saúde e higiene 
no ambiente de trabalho, prejudicando o seu estado de saúde física e mental; 

                                                 
518 Ibidem. p. 973. 
519 Idem. 
520 MAIOR, Op cit. 2008. 
521 Ibidem. p. 354. 
522 SÜSSEKIND, Arnaldo. Et al, Op Cit. 2005. p. 974. 
523 MAIOR, Op Cit. 2008. p. 355. 
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tudo isso percebendo uma remuneração mínima, a qual utilizava para auxiliar no 
sustento da casa, que estava cada vez mais difícil; sua força laborativa era explo-
rada dia após dia524. Isso porque, até aquele momento 

 
[...] o Estado, não intervindo nas relações jurídicas de trabalho, permitia, com a sua 
omissão, toda sorte de explorações. Nenhuma limitação da jornada de trabalho, idênti-
cas exigências dos empregadores quanto às mulheres e homens, indistintamente, insen-
sibilidade diante da maternidade e dos problemas que pode acarretar à mulher, quer 
quanto às condições pessoais, quer quanto às responsabilidades de amamentação e cui-
dados dos filhos em idade de amamentação etc.525 

 
A partir de 1842, se tem notícias das primeiras leis trabalhistas que proi-

biam a mulher de trabalhar em subterrâneos. A jornada de trabalho foi limitada 
em dez horas e meia em 1844. Em 1848, a França elaborou leis de proteção ao 
trabalho da mulher. O Código Industrial da Alemanha de 1891 também tratou 
do assunto e fixou normas mínimas de proteção526. Assim, “a prova, entretanto, 
de que a proteção ao trabalho da mulher já preocupava os homens públicos de 
todos os países está no Tratado de Versailles (sic), Parte XIII, onde encontra-
mos nos números VII527 e XIX528 [...]”529, a fixação da proteção da igualdade de 
salários entre homens e mulheres trabalhadores e o dever de cada Estado orga-
nizar entidades que inspecionassem o cumprimento das normas legais de traba-
lho530. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) também se preocupava 
em discutir e adotar em suas recomendações e convenções uma postura que 
protegesse a mulher nas relações de trabalho531. 

De acordo com Maior, “a partir de 1948, a proteção da mulher é encara-
da sob a ótica da não-discriminação, tendo sido expressamente estipulado na 
Declaração Universal que o trabalho feminino se desenvolveria em ambiente de 
segurança de liberdades e direitos, sem distinção de sexo, com salários iguais aos 

                                                 
524 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito 
do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
525 Ibidem. p. 930. 
526 Ibidem. p. 931. 
527 SÜSSEKIND, Arnaldo. Et al, Op cit. p. 976. O autor ainda contempla que “a trabalho igual 
deve-se pagar salário igual, sem distinção de sexo do trabalhador”. 
528 Idem. p. 976. Süssekind ressalta que, “deve-se organizar, em cada Estado, serviço de inspeção 
que compreenda mulheres, a fim de assegurar a aplicação de leis e regulamentos para proteção 
dos trabalhadores”. 
529 Idem. 
530 Ibidem. p. 977. 
531 MAIOR, Op Cit. 2008. 
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dos homens e com proteção à maternidade”532. 
Para Nascimento, existem duas fases pelas quais o direito do trabalho da 

mulher passou: a primeira fase é determinada pelo direito protetor, pelo qual o 
Estado passa a intervir na defesa das mulheres e das crianças, visando um traba-
lho que não ultrapasse as suas forças físicas, a proteção à maternidade, a defesa 
de igual remuneração entre os sexos e uma jornada de trabalho que fosse ade-
quada à capacidade da mulher533. 

A segunda fase se caracterizava pelo direito promocional. Assim, “o di-
reito promocional do trabalho da mulher surgiu quando as premissas que inspi-
raram a legislação anterior proibitiva foram afastadas e a mulher deixou de ser 
considerada um ser inferior que necessita da proteção do Estado, como se fosse 
incapaz para as mesmas oportunidades de trabalho oferecidas pela sociedade ao 
homem”534. 

Essa etapa, que promulgava a promoção da mulher e não somente a sua 
proteção por ser considerada como um sexo frágil, teve como ponto crucial no 
seu desenvolvimento a Convenção da Organização das Nações Unidas 
(ONU)535, que instituía a erradicação de todas as formas de discriminação da 
mulher e, assim, “a fase do direito promocional tomou força quando a mulher 
passou a ser vista como capaz de gozar das mesmas oportunidades de trabalho 
oferecidas aos homens. Deixaram-se de lado as regras proibitivas do trabalho 
feminino e passou-se a permitir livre acesso ao mercado de trabalho às mulhe-
res”536. 

Leis mexicanas, francesas e italianas, como exemplo, deixaram de lado 
os empecilhos que anteriormente haviam criado contra o trabalho da mulher em 
atividades noturnas, insalubres, perigosas, ou em outros trabalhos que conside-
ravam somente aos homens e o direito foi instituído dando a mulher o livre 
acesso ao mercado de trabalho537: 

 
Nesta linha, em 1981, a OIT publicou a Convenção n. 156, na qual além da igualdade 

                                                 
532 Ibidem. p. 356. 
533 NASCIMENTO, Op Cit. 2013. 
534 Ibidem. p. 932. 
535 MAIOR, Op cit. 2008. p. 357. Conforme o autor, a Convenção da ONU estabelecia como 
seus principais pontos “[...] o compromisso assumido pelos países-membros no sentido de: “1. 
[...] eliminar a discriminação contra a mulher na esfera do emprego a fim de assegurar, em 
condições de igualdade entre homens e mulheres, os mesmos direitos [...]; 2. [...] impedir a 
discriminação contra a mulher por razões de casamento ou maternidade e assegurar a 
efetividade do seu direito a trabalhas, [...]”. 
536 Ibidem. p. 356.  
537 NASCIMENTO, Op Cit. 2013. 
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entre homens e mulheres em condições e oportunidades de trabalho, houve a proposta 
de equiparação quanto às responsabilidades familiares. Trata-se de uma grande vitória 
para as mulheres, bem como para toda a humanidade: homens e mulheres engajados na 
construção de uma sociedade justa e igualitária.538 
 

Maior ainda destaca que “após a evolução da maneira de se tratar o tra-
balho como um todo e especialmente o da mulher, passou-se a garantir condi-
ções dignas a todo operariado, sem distinções que pudessem discriminá-los no 
mercado”539. Homens e mulheres passam a laborar lado a lado, com os mesmo 
direitos e obrigações, sem discriminações. 

 
2.1 O Direito do Trabalho para a mulher no Brasil 

 
No Brasil, até meados de 1930, “[...] grande parte da população estava na 

zona rural. Não havia grandes concentrações operárias. O proletariado urbano, 
de formação recente, ainda que tivesse certo acúmulo de reivindicações, não se 
apresentava com força orgânica capaz de impulsionar um processo de positiva-
ção das normas de proteção social de forma eficaz”540, cenário este, visualizado 
também com relação a proteção da mulher no ambiente de trabalho, pois “[...] 
em nosso país, entretanto, se aos homens o Estado negava proteção, em relação 
ao trabalho feminino havia o mais absoluto abandono, senão desprezo”541. 
Nesta época, não haviam muitas industrias em nossa terra, e, assim, a necessida-
de de trabalho nestas atividades não era crescente, fazendo com que “[...] o 
trabalho feminino, por isso, apesar de existente em pequena proporção, conti-
nuava desconhecido e inexistente para os governantes, que salvo exceções, 
quando dele tratavam era para condená-lo”542. 

Registra-se, em 1917, ampla discussão contra o Código do Trabalho, que 
estabelecia que a mulher poderia laborar sem a autorização de seu marido. 
Contudo, a atividade não poderia ser desenvolvida em horário noturno, nem 
ultrapassar as 8 horas diárias, sendo-lhe permitida uma licença de 15 a 25 dias 
antes do parto e de 25 dias após, garantido o seu retorno ao trabalho após este 
período.543 

                                                 
538 MAIOR, Op Cit. 2008. p. 357. 
539 Ibidem. p. 357. 
540 BIAVASCHI, Magda Barros. O direito do trabalho no Brasil – 1930-1942: a construção do 
sujeito de direitos trabalhistas. Jutra-Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, São 
Paulo: LTr, 2007. p. 100. 
541 SÜSSEKIND, Arnaldo. Et al. Op Cit. 2005. p. 977. 
542 Idem. 
543 Idem. 
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O Código era, porém, amplamente rejeitado pelos homens que ocupa-
vam o cenário político da época. Seus discursos sustentavam que a permissão da 
mulher trabalhar sem a autorização do seu marido causaria a exposição de sua 
honra em debates judiciais e que os maridos seriam colocados em segundo 
plano, provocando a desorganização dos lares. Ainda, alguns elaboravam seus 
discursos dizendo que a gravidez se tornaria rendosa para a mulher e que os 
empregadores teriam que arcar com um prejuízo que não seria deles, fazendo 
com que os patrões, ao observarem a gravidez de uma de suas operárias, não 
tivessem alternativa, senão retirá-la de seu quadro de empregados544. 

A Revolução de 1930 abriu novo espaço para os trabalhadores brasilei-
ros e, em 17 de maio de 1932, era expedido o Decreto n. 21.417-A, o primeiro 
que estabeleceu diretrizes para a mulher trabalhadora545: 

 
Esse decreto estabeleceu, entre outras medidas de proteção, a proibição do trabalho 
noturno, do trabalho nas minerações em subsolo, nas pedreiras e obras públicas e nos 
serviços perigosos e insalubres; assegurou o descanso de quatro semanas antes e quatro 
depois do parto com percepção de metade do salário; estabeleceu os descansos diários, 
durante o trabalho para alimentação e determinou que nos estabelecimentos em que 
trabalhassem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade haveria local 
apropriado destinado à guarda dos filhos no período de amamentação. O mesmo de-
creto era acompanhado pelo quadro de atividades insalubres e perigosas.546 
 

Posteriormente, em 1934, o Decreto nº 24.273 instaurava o direito à 
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários e o auxílio à maternidade das traba-
lhadoras que exerciam sua atividade no comércio547. Neste mesmo sentido, a 
Constituição de 1934 era proclamada com um texto mais direcionado à realida-
de brasileira, trazendo em seu corpo a proteção social do homem trabalhador, 
legislando sobre a proibição da discriminação entre homens e mulheres com 
relação a seus rendimentos salarias relativos ao trabalho, a proibição do trabalho 
da mulher em indústrias insalubres, a proteção e o direito à assistência médica 
da mulher gestante, entre outros direitos548. 

O Estado passa de simples observador para um interventor. “Desapare-
cia, assim, com a Constituição de 1934, no Brasil, a democracia igualitária, indi-
vidualista, não intervencionista, que permitia ao livre capitalismo a exploração 
do trabalho em benefício exclusivo de alguns sob os olhares complacentes de 

                                                 
544 Ibidem. p. 978. 
545 Ibidem. p. 979. 
546 Ibidem. p. 981. 
547 Ibidem. p. 982. 
548 Idem. 
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um Estado proibido de intervir”549. 
Ressalta Biavaschi que “para enfrentar os novos desafios, o Estado in-

tervinha, não apenas coordenando o processo de industrialização, mas também 
participando do mesmo movimento em direção à organização dos trabalhadores 
e à instituição de suas entidades representativas”550. 

A Carta de 1937 continuou a consagrar os direitos relativos ao trabalho 
da mulher, apresentados na Constituição de 1934. Posteriormente, a Constitui-
ção de 1946 é considerada a mais completa do mundo com relação aos direitos 
sociais. Já a Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969 abarcaram 
a valorização do trabalho como condição da dignidade humana, trazendo como 
um direito para a gestante a garantia de descanso do labor em período anterior e 
posterior ao parto, sem, contudo, que seu salário ou emprego sofressem algum 
tipo de prejuízo551. 

Apesar de as Constituições anteriores pincelarem sobre os direitos da 
mulher que labora, “na Constituição de 1988, a proteção à mulher trabalhadora 
foi mais explícita. No art. 7º pode-se ler, nos seguintes incisos: no XVIII, licença 
à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias, e, 
no XXX, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério 
de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”552. 

Vislumbra-se, no Brasil, também, a alteração das leis puramente proteti-
vas à mulher trabalhadora para a promoção da igualdade553. Sua força de traba-
lho passa a ser submetida às mesmas normas que capacitam o homem trabalha-
dor, podendo exercer as mesmas atividades que este e recebendo uma remune-
ração igual. Sua jornada de trabalho é de 8 horas diárias e de 44 horas sema-
nais554, com repouso semanal remunerado. A mulher, agora, pode trabalhar em 
atividade noturna, com horário reduzido e recebendo adicional. Da mesma 

                                                 
549 SÜSSEKIND, Arnaldo. Et al. Op Cit. 2005. p. 75. 
550 BIAVASCHI, Op Cit. 2007. p. 105. 
551 SÜSSEKIND, Arnaldo. Et al. Op Cit. 2005. 
552 Ibidem. p. 986. Também promovendo a igual entre homens e mulheres, destaca-se o art. 5º, 
caput e I, da CF/88, que dispõe: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
553 MAIOR, Op Cit. 2008. 
554 Conforme o art. 7º, XIII, da CF/88: Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho; 



A Jurisdição Constitucional e os Direitos Fundamentais nas relações privadas: questões contemporâneas 

 

- 265 - 

 

forma que o homem, a mulher que trabalha pode exercer função em atividade 
considerada insalubre ou perigosa555. 

A mulher trabalhadora também tem assegurado o seu direito à materni-
dade, com base nos princípios básicos da estabilidade da gestante e à licença-
maternidade, sendo proibida a sua despedida arbitrária (art. 7º, XVIII, da CF/88 
e art. 392, caput, da CLT556), durante o período anterior e posterior ao parto, 
intervalos especiais para amamentação (art. 396, da CLT557), entre outros direi-
tos estabelecidos em nossa Constituição Federal de 1988 e na Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Esta proteção à mulher trabalhadora gestante é “[...] por alguns conside-
rada prejudicial à mulher, na medida em que contra ela se volta por meio da 
discriminação; para outros, justificável, por ser absolutamente necessária sob o 
prisma social, conclusão que está em consonância com as diretrizes internacio-
nais”558, devendo, assim, ser respeitada, pois nossa Constituição Federal de 1988 
preconiza como direitos fundamentais sociais (art. 6, da CF/88559), a saúde, o 
trabalho, a segurança, a proteção a maternidade, entre outros, disposto em um 
único artigo. 

 
3 O direito ao trabalho da gestante sem prejuízo à sua saúde 

 
Conforme narrado, nos primórdios, a mulher não poderia laborar em 

atividades que seriam desenvolvidas durante a noite e muito menos em traba-
lhos considerados insalubres, perigosos ou penosos. As Constituições de 1934 a 
1967 proibiam para a mulher o trabalho que necessitaria ser prestado durante o 
período noturno, assim como o labor em indústria insalubre560. 

 Neste sentido, os arts. 379 e 380 da CLT regiam a proibição do trabalho 
noturno para a mulher e “o art. 387 da CLT, influenciado pelo Decreto nº 
21.417-A, de 1932, proibia o trabalho da mulher nos subterrâneos, nas minera-
ções em subsolo, nas pedreiras e obras de construção pública ou particular, nos 

                                                 
555 NASCIMENTO, Op Cit. 2013. 
556 Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, 
sem prejuízo do emprego e do salário. 
557 Art. 396 - Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a 
mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais, de meia hora 
cada um. 
558 NASCIMENTO, Op cit. 2013. p. 939. 
559 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.  
560 BARROS, Op Cit. 2011. 
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serviços perigosos e insalubres constantes do quadro aprovado para este fim”561. 
Com base no movimento igualitário que o mundo do trabalho estava so-

frendo, esse entendimento foi alterado e nossa Constituição Federal de 1988 
não fez proibição do trabalho das mulheres nessas condições, exceto quando 
esta se encontrar em estado gravídico-puerperal. Desta forma, a CLT, por sua 
vez, teve a redação dos arts. 379, 380 e 387 revogados, expressamente, pela Lei 
nº 7.855 de outubro de 1989562. 

Assim, fica permitido o trabalho da mulher durante à noite e em condi-
ções insalubres, perigosas ou penosas, desde que esta não esteja em estado 
gravídico-puerperal, até porque, de acordo com o art. 6º da Constituição Fede-
ral, é garantia fundamental social da mulher, a proteção ao trabalho, a saúde, a 
segurança e a maternidade. 

Com base nessa proteção, destaca-se, além do artigo constitucional, o 
art. 392, § 4º, da CLT, que resguarda à empregada gestante o “[...] direito de, 
sem prejuízo do salário e demais direitos, ser transferida para outra função 
quando as condições de saúde o exigirem, garantida a retomada da função ao 
trabalho, e a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a 
realização de consultas médicas, em número mínimo de seis, e demais exames 
complementares”563. 

 
A nova função, ainda que provisória, deve ser compatível com a qualificação profissio-
nal da empregada. Não havendo esta compatibilidade, abre-se à empregada a possibili-
dade de “romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde 
que este seja prejudicial à gestação” (art. 394, da CLT). Não se pode entender que a 
empregada que se valha desse direito sacrifique outros direitos, tais como o recebimen-
to integral de suas verbas rescisórias, incluindo a indenização de 40% sobre o FGTS e 
o aviso prévio indenizado, além de férias proporcionais e 13º salário proporcional, pois 
a cessação da relação de emprego nesse caso, como dito, constitui-se mais do que um 
direito da mulher, constitui-se uma obrigação, já que não está na órbita de sua liberdade 
pôr a vida do seu filho e à sua própria em risco.564 

 
Nota-se que não é possível o trabalho da gestante em condições que 

prejudiquem a sua saúde e de sua prole, mas não lhe é negado o direito consti-
tucional fundamental ao trabalho, dando à gestante a opção que labora de con-
tinuar em atividade produtiva, desde que não prejudique sua saúde e de seu 
filho. 

 

                                                 
561 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: LTr, 2011. p. 857. 
562 Ibidem. p. 858. 
563 NASCIMENTO, Op Cit. 2013. p. 941. 
564 MAIOR, Op Cit. 2008. p. 365. 
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3.1 O trabalho noturno 
 
O trabalho noturno não é permitido para a mulher em estado gravídico-

puerperal, isso porque “[...] do ponto de vista médico, afirmam os especialistas 
que o trabalho noturno deveria ser proibido em geral”565. 

De acordo com os estudiosos do assunto, o trabalho noturno causa um 
cansaço muito maior que o diurno, “[...] pois, há uma coincidência entre a ativa-
ção biológica e o horário de trabalho e entre a desativação cerebral e o sono”566, 
logo, quem labora no estado de desativação noturna, está propenso a uma 
exaustão muito maior, podendo ocasionar com maior facilidade acidentes de 
trabalho. 

Neste sentido, reitera Barros que, 
 
[...] não mais persistindo restrição ao trabalho noturno da mulher, o que representou 
um avanço considerável na legislação sobre a matéria, pois a proibição reforçava uma 
divisão sexista de atividades, sem qualquer respaldo científico. A rigor, do ponto de vis-
ta fisiológico, o trabalho noturno é prejudicial tanto à mulher como ao homem e, por 
isso mesmo, recomenda-se o afastamento do empregado, em geral, desse turno. Persis-
te a proibição de trabalho noturno para as empregadas no ciclo gravídico-puerperal, 
durante 16 semanas, sendo 8 semanas antes do parto (Convenção nº. 171 da OIT).567 

 
Com a intenção de solucionar o problema em questão, para que a traba-

lhadora não precise parar sua atividade laborativa, a Convenção nº 171 da OIT 
prevê alternativas para a gestante, como a troca de turno, quando viável, e a 
concessão de benefício social ou prorrogação da licença-maternidade568, para 
que se mantenha o direito constitucional de proteger a saúde e a maternidade 
para a mulher. 

 
3.2 O trabalho insalubre 

 

                                                 
565 BARROS, Op Cit. 2011. p. 543. 
566 Idem. 
567 Ibidem. p. 857. 
568 Ibidem. p. 858. De acordo com a autora, ainda, “são beneficiárias dessas alternativas as 
mulheres que se encontram: a) no ciclo gravídico-puerperal, no período de, pelo menos, 16 
semanas, sendo outo antes do parto; b) as que apresentam previamente atestado médico 
indicando que tais alternativas são necessárias à saúde da mãe ou do filho por outros períodos; 
c) durante a gravidez; d) durante um lapso de tempo determinado, além do período posterior ao 
parto mencionado na alínea “a”, cuja duração fica a critério da autoridade competente e prévia 
consulta às organizações mais representativas dos empregadores e empregados”. BARROS, Op 
Cit. 2011. p. 546. 
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O trabalho insalubre, da mesma forma que o trabalho noturno, não foi 
negado para a mulher pela Constituição de 1988, com exceção para o período 
em que a mulher se encontrar em estado gravídico-puerperal569. 

 
Os riscos reprodutivos ocupacionais devem ser eliminados, reduzidos ou distribuídos 
dentro de um sistema racional de trabalho, de acordo com as particularidades de cada 
sexo. Ademais, são poucas as profissões, se realmente existem, nas quais o trabalho in-
salubre ou perigoso é mais prejudicial às mulheres do que aos homens, se uns e outros 
agirem com a prudência necessária, exceção feita, evidentemente, à mulher no ciclo 
gravídico-puerperal.570 
 

Por ser provedora de uma vida, durante o período gestacional, a mulher 
deve ser especialmente protegida e o exercício de atividades insalubres tira da 
mulher grávida o seu direito constitucional fundamental de proteção à materni-
dade e de sua saúde, pois, as atividades insalubres, além de estarem em quadro 
aprovado pelo Ministério do Trabalho (art. 190 da CLT571), devem ser entendi-
das como “[...] aquelas que, por sua natureza, condição ou métodos de trabalho 
expõem os empregados a agentes químicos, físicos ou biológicos nocivos à 
saúde, acima dos limites de tolerância (art. 189 da CLT572)”573. 

Nota-se que a atividade insalubre é prejudicial à saúde de qualquer ser 
humano, mas, em especial, para a mulher em período gestacional, o risco é 
aumentado e a proteção para ela deve ser redobrada, motivo este que serve 
como base para, na atualidade, um Projeto de Lei que propõe alterar a redação 
da CLT, a fim de afastar as gestantes e lactantes de atividades consideradas 
insalubres. Durante o período de gestação e lactação, a mulher deixaria de exer-
cer atividade salubre, recebendo sua remuneração integral, inclusive com o 
adicional de insalubridade574. 

                                                 
569 Ibidem. p. 547. 
570 BARROS, Op Cit. 2011. p. 858. 
571 Art. 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres 
e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância 
aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a 
esses agentes. 
Parágrafo único - As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo 
do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou 
incômodos. 
572 Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua 
natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à 
saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e 
do tempo de exposição aos seus efeitos. 
573 BARROS, Op Cit. 2011. p. 621. 
574 Refere-se ao Projeto de Lei n. 814/07 de autoria do deputado Sandes Júnior (PP-GO). Este 
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4 O assédio moral 

 
O assédio moral no ambiente de trabalho é, sem dúvida, um ato desu-

mano e um sofrimento desnecessário para aqueles que sofrem este tipo de 
agressão. As causas deste comportamento perpassam as mais diversas situações, 
como a intenção de afastamento deste trabalhador ou a sua exploração, com a 
finalidade de aumentar a produção. 

A proteção do trabalho não está exclusivamente vinculada à garantia do 
emprego ou a boas condições de trabalho, mas também ao atendimento das 
condições referentes ao bem estar físico e psíquico do empregado. Assim, atos 
como o assédio moral, que objetivam colocar os trabalhadores em situações 
vergonhosas durante o exercício de sua função, com a intenção de humilhá-lo e 
desestabilizá-lo emocionalmente, interferindo na sua saúde, provocando, inclu-
sive, danos psíquicos e principalmente afrontando a sua dignidade, devem ser 
combatidos logo na sua origem. 

De acordo com Delgado, “define-se o assédio moral como a conduta 
reiterada seguida pelo sujeito ativo no sentido de desgastar o equilíbrio emocio-
nal do sujeito passivo, por meio de atos, palavras, gestos e silêncios significati-
vos que visem ao enfraquecimento e diminuição da autoestima da vítima ou a 
outra forma de desequilíbrio e tensão emocionais graves”575. 

Vários podem ser os contextos na sociedade em que as pessoas são hu-
milhadas, sendo o ambiente de trabalho um deles. A exemplo, tem-se as rela-
ções autoritárias de um agressor, que se utiliza da humilhação para destruir a 
autoestima da vítima, agindo de modo cruel, provocando, até mesmo, violências 
físicas, além da moral, com o intuito de destruir a vítima emocionalmente para 
forçar o seu pedido de demissão576. 

O assédio moral pode ocorrer no decorrer da relação de trabalho, entre 

                                                                                                                              
projeto, até esta data, já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) na Câmara dos Deputados, seguindo agora, em não havendo recurso diretamente para o 
Senado. LARCHER, Marcello. Câmara proíbe trabalho insalubre durante gravidez e 
amamentação. Agência Câmara Notícias. Brasília, 20 mai. 2014. Ressalta-se que não é objetivo do 
presente trabalho discutir se deve ou não a gestante ser afastada de atividade insalubre, mas sim, 
de que ela tem direito a proteger a sua saúde e de sua prole, sendo de bom senso, lhe afastar de 
atividades que podem lhe causar danos. 
575 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 13. ed. São Paulo: LTr, 2014. p. 
1293. 
576 BARRETO, Margarida Maria Silveira. Assédio moral: o risco invisível no mundo do trabalho. 
Disponível em <http://www.redesaude.org.br/jr25/html/body_jr25-margarida.html>. Acesso 
em: 28 jun. 2013. 
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empregador e empregado, e também entre os próprios empregados, “[...] com 
vários objetivos, entre eles o de forçar a demissão da vítima, o seu pedido de 
aposentadoria precoce, uma licença para tratamento de saúde, uma remoção ou 
transferência”577. 

Assim, não se pode dizer, mesmo sendo o mais comum, que o assédio 
ocorre somente de maneira vertical descendente, ou seja, “[...] das chefias em 
direção ao chefiado”. São, ainda, consideradas duas outras formas de assédio, de 
forma vertical ascendente, nada comum, onde a vítima é o chefe da organização 
e o agressor o seu subordinado; e o assédio no sentido horizontal, que ocorre 
entre os colegas de trabalho578. 

Seu início ocorre quando a vítima reage ao autoritarismo do agressor, 
não se adapta à reestruturação da organização ou, ainda, à uma gestão de pres-
são, que se vale do seu poder, para coagir a vítima através de artimanhas que lhe 
afetem moralmente, iniciando-se, desta forma, com o processo de desvaloriza-
ção e desqualificação da vítima579. 

É relevante compreender que o assédio moral se caracteriza pelo abuso 
de poder de forma repetida e sistematizada e, quando a política empresarial 
favorece este campo, todos os funcionários podem estar à mercê do assédio 
moral. Esta gestão, denominada de perversa, tem como algumas de suas caracte-
rísticas580: 

 
Falta de comunicação; pessoas que são colocadas em situação de rivalidade; manipula-
ção de pessoas, para que se desestruturem e autodestruam; diminuição do número de 
cargos exigidos; cada vez mais produtividade; e o fato de não agirem de forma direta e 
clara. O objetivo das empresas que possuem gestão perversa é calar as pessoas que de-
nunciam situações de desigualdade ou irregularidade.581 

 
Importante ressaltar que o assédio moral no ambiente de trabalho deve 

ser distinguido do puro conflito. Por trás de todo o procedimento de assédio 
existe o não falado e o escondido, enquanto no conflito, teoricamente, cada um 
dos protagonistas pode defender sua posição. 

 
O que caracteriza um conflito é a escalada simétrica, ou seja, uma igualdade teórica en-
tre os protagonistas. Já no assédio moral no ambiente de trabalho, não se observa uma 

                                                 
577 BARROS, Op Cit. 2011. p. 733. 
578 DELGADO, Op cit. 2014. p. 1293 
579 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio moral na relação de trabalho. 2. ed. Curitiba: Juruá, 
2008. 
580 FERREIRA, Hádassa Dolores Bonilha. Assédio moral nas relações de trabalho. Campinas: Russel, 
2004. 
581 Ibidem. p. 17. 
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relação simétrica, mas uma relação dominante/dominado, na qual aquele que comanda 
o jogo procura submeter o outro até fazê-lo perder a identidade. Quando isto se passa 
no âmbito de uma relação de subordinação, transforma-se em um abuso de poder hie-
rárquico, e a autoridade legítima sobre um subordinado se torna a dominação da pes-
soa.582 

 
Na visão de Barros, existem técnicas para ocasionar a desestabilidade da 

vítima nas relações de trabalho, as quais a autora chama de: técnicas de relacio-
namento, técnicas de isolamento, técnicas de ataque e técnicas punitivas583. 

Na chamada técnica de relacionamento, “o assediador não dirige o olhar 
nem a palavra à vítima, nem sequer para um bom dia; comunica-se com ela por 
bilhetes, impedindo-a de se expressar”584. Enquanto que, por técnica de isola-
mento, entende-se que a vítima é colocada em isolamento para não ter contato 
com os seus colegas de trabalho ou é deixada em um local sem realizar nenhum 
tipo de atividade585. 

A outra técnica, segundo Barros, seria a técnica de ataque, em que a ví-
tima sofre constrangimento perante seus colegas de trabalho, ao ser confrontada 
na sua qualificação ou veracidade de sua conduta/atos586. A quarta e última é a 
denominada técnica punitiva, “[...] que colocam a vítima sob pressão, como, por 
exemplo, por um simples erro cometido, elabora-se um relatório contra ela”587. 

Destaca, também, a psicóloga Marie France Hirigoyen, que há vários ti-
pos de empregados e que, a depender de sua personalidade ou atividade no 
grupo de trabalho, podem se tornar mais propensos a serem vítimas do assé-
dio588. 

 
[...] empregados que também são visados pelo assediante são os que exercem posição 
de liderança, como o presidente sindical, e os empregados com mais de 40/45 anos, 
postos que são tidos como menos produtivos e com dificuldades de ajustamentos e 
adaptação às mudanças e reestruturações, ou até mesmo por possuírem altos salários, 
enquanto podem ser substituídos por mão-de-obra barata e jovem.589 

 
No entanto, de acordo com as pesquisas, as mulheres são as maiores ví-

                                                 
582 HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral: a violência perversa no cotidiano. Trad. Maria 
Helena Kühner. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 24-25. 
583 BARROS, Op Cit. 2011. 
584 Ibidem. p. 733. 
585 Ibidem. p. 734. 
586 Ibidem. p. 735. 
587 Ibidem. p. 734. 
588 HIRIGOYEN, Op Cit. 2003. 
589 ALKIMIN, Op Cit. 2008. p. 48. 
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timas do assédio moral, levando, em alguns casos, até mesmo ao assédio sexual. 
Enquanto 70% dos casos de assédio são dirigidos às mulheres, somente 30% 
são aos homens, talvez por serem mais resistentes e menos propensos a pedir 
ajuda externa. Segundo o estudo, ainda, a situação do assédio se torna propícia 
quando existe uma única mulher dentre um grupo de homens a laborar no 
mesmo ambiente, agravando-se quando a trabalhadora é casada, está em perío-
do gestacional ou já tem filhos590. 

De fato, “as características físicas e biológicas das mulheres as remetem 
a situações que caracterizam o assédio moral, pois o fato de poderem engravidar 
e ter filhos leva, por vezes, as empresas a imporem as mulheres empregadas a 
não engravidarem, deixando-as, assim, com receios e medo pela garantia do 
emprego”591, e, quando a gravidez ocorre, são coagidas moralmente para que 
deixem sua atividade sem receber sua devida indenização. 

Nota-se, assim, que, ainda hoje, mesmo diante de todo o avanço das 
mulheres no campo do trabalho e da política, muitas empresas ainda têm prefe-
rência pela contratação de homens, apresentando como justificativa o conceito 
de produtividade e custos sobre encargos sociais. A menor produtividade das 
mulheres em relação aos homens, em certos cargos, justifica-se pelos menores 
níveis de educação e treinamento ainda existentes. Também os custos que 
perpassam por sobre os encargos sociais para com as mulheres estão destacados 
à gravidez e à proteção a maternidade592. 

Esta possível desigualdade é a alavanca para o desencadeamento do as-
sédio moral, vivenciado pelas mulheres593. Desta forma, a empregada é forte-
mente prejudicada em sua saúde física e psíquica, pois o assédio causa uma 
ruptura no bem estar das relações com os colegas de trabalho, seus chefes, 
família, enfim, abalando a sua qualidade de vida, até mesmo fora da empresa. 

Isso porque, conforme corrobora Silva: 
 
[...] o processo de assédio moral atinge frontalmente a dignidade da vítima. Para cum-
prir sua finalidade, o assédio moral provoca graves consequências em duas áreas espe-
cíficas em relação à vítima: saúde e patrimônio. Deste binômio de danos, surge um ter-
ceiro, que pode derivar de um ou de outro ou mesmo de ambos, que seja o dano pro-
vocado pelo processo psicoterrorista às relações interpessoais da vítima, em especial no 
que se relaciona à família e ao convívio social. Aí não estão incluídos os danos às rela-

                                                 
590 Ibidem. p. 49. 
591 SANTOS, Lídia Chaves Guedes Barreto. Assédio moral contra as mulheres no local de trabalho. 
Portal Educação. 21 jun 12. Disponível em: <http://www.portaleducacao.com.br/direito/ 
artigos/13776/assedio-moral-contra-as-mulheres-no-local-de-trabalho>. Acesso em: 27 jun 14. 
592 Idem. 
593 HIRIGOYEN, Op Cit. 2003. 
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ções interpessoais no trabalho, pois estes já estão implícitos na própria dinâmica do fe-
nômeno. 594 

 
A vítima é atingida em sua personalidade e dignidade, passando a viver 

num ambiente de trabalho tenso e hostil, em constante estado de incômodo 
psicofísico, capaz de gerar distúrbios psicossomáticos, refletindo em desmotiva-
ção, estresse, isolamento e prejuízos emocionais de toda ordem, comprometen-
do sua vida pessoal, profissional, familiar e social595. 

Hirigoyen destaca como consequências imediatas do assédio moral para 
a vítima, a forma de reação do corpo, o estresse e a ansiedade596. Sendo que, “se 
o assédio moral se prolonga por mais tempo ou recrudesce, um estado depressi-
vo mais forte pode se solidificar”597. 

Nesse sentido, entende-se que o assédio moral pode causar sérias modi-
ficações psíquicas em suas vítimas. “Trata-se de uma verdadeira alienação, no 
sentido de que a pessoa perde o próprio domínio e se sente afastada de si mes-
ma”598. 

O assédio moral no ambiente do trabalho é de relevante importância, 
ainda mais para a gestante, provedora de uma nova vida. Sendo assim, nosso 
ordenamento jurídico, em diversos dispositivos legais, demonstra a sua preocu-
pação com este evento e estabelece a possibilidade de controle e punição deste 
dano. 

Em nossa Consolidação das Leis do Trabalho, encontramos no art. 483 
a previsão de rescisão indireta para que o empregado pleiteie sua devida indeni-
zação por assédio moral quando: a) exigidos serviços superiores às suas forças; 
b) seus superiores lhe desviarem tratamento com rigor excessivo aos demais; c) 
for colocado em perigo manifesto de mal considerável; d) o empregador não 
cumprir com as obrigações do contrato; e) praticar o empregador contra ele ou 
pessoas de sua família atos lesivos a sua honra e da boa fama; f) o empregador 
for ofendido fisicamente. Em nossa Constituição Federal, o art. 5º, X, assegura 
a reparação à ofensa ao patrimônio moral da pessoa e o Código Civil Brasileiro, 
em seu art. 927, prevê o dano moral. 

Percebe-se a importância da garantia dos direitos individuais e coletivos 
no ambiente de trabalho, tendo em vista que o ser humano passa grande parte 
de sua vida dedicando-se ao seu trabalho, entregando sua força física e mental 

                                                 
594 SILVA, Jorge Luiz de Oliveira da. Ética e Assédio Moral... Op Cit. p. 53. 
595 ALKIMIN, Op Cit. 2008. 
596 HIRIGOYEN, Op Cit. 2003. 
597 Ibidem. p. 159. 
598 Idem. 
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para que outrem explore economicamente. Neste contexto, mostra-se necessá-
rio que o ambiente e as relações sejam saudáveis. Situações de assédio moral não 
podem ser toleradas, devendo ser combatidas já em sua origem, independente 
da forma como se apresente. 

 
5 Conclusão 

 
No decorrer do texto, podemos acompanhar a evolução pela qual o di-

reito do trabalho, em especial para a mulher, passou. Foram diversas lutas en-
frentadas para, enfim, conseguir um pequeno espaço no mercado de trabalho. 
Contudo, no decorrer da história, o sonho da mulher em poder laborar em 
indústrias transformou-se, por longos anos, em pesadelo. 

A sua força laborativa foi utilizada para diminuir os salários da época e 
aumentar a produtividade, visto que a demanda de trabalhadores, com as mulhe-
res e as crianças, crescia consideravelmente, mas não ao mesmo passo que a 
procura por bens e serviços. 

Apesar de serem muitos trabalhadores, o mercado consumista era muito 
maior e a produção deveria suprir a necessidade de todos. Com base nisso, os 
empregadores daquele tempo pagavam cada vez menos e aumentavam as horas 
de trabalho. Felizmente, o Estado passou a se preocupar com este importante 
tema e juntos conseguiram impor seus direitos, sendo a mulher igualada ao 
homem em direitos e obrigações. 

A mulher passa a poder laborar nas mesmas condições que o homem, 
com exceção para quando essa estiver em período gestacional; fato este que é 
considerado por alguns, fonte de discriminação para a mulher599, visto que, 
durante sua gestação, para sua proteção e de seu filho, ela deve ser afastada de 
trabalho noturno, insalubre, perigoso e penoso. 

Entende-se, no entanto, que em um momento tão importante, que é o 
de gerar uma vida, a mulher realmente necessita de uma proteção especial, não 
sendo considerada, assim, como uma forma de discriminação. 

Contudo, pelo narrado, não é o que ocorre em muitos casos, quando a 
mulher, por estar grávida, é discriminada e coagida, através de assédio moral, 
para pedir demissão do seu emprego. Atos estes causados por chefes e até por 
seus colegas do sexo masculino, que através de piadas, isolamento, desprezo ou 
tortura moral, provocam um transtorno psíquico na gestante, sendo que, se 
ocorrer de forma contínua, pode ser caracterizado como assédio moral. 

Pelo notar, esquecem-se estes que é uma mulher que lhes deu a vida e 

                                                 
599 NASCIMENTO, Op Cit. 2013. 
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que o respeito à maternidade é um direito constitucional fundamental, além da 
garantia a sua saúde, segurança e ao trabalho. 

Não é pelo fato de estar grávida que a mulher precisa ficar isolada. O 
que se busca é uma proteção especial a ela e ao seu filho, ainda no ventre, para 
que este nasça com saúde, por entender tratar-se de um momento único da vida, 
cuja proteção deve ser um ato comum de toda a sociedade. 

Nesta senda, o trabalho insalubre e noturno, por ser de sua essência pre-
judicial à saúde humana, deve ser proibido à gestante em especial, pois esta deve 
ser protegida de quaisquer situações que possam vir a abalar sua saúde. Enten-
de-se, como de bom senso, oferecer à gestante que labora nestas condições uma 
alternativa, para que se garanta o seu direito constitucional fundamental ao 
trabalho, a proteção à maternidade, a sua saúde e segurança. 
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PODERES SELVAGENS, JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E A 

NECESSIDADE DO CONTROLE DEMOCRÁTICO DO 

EXERCÍCIO DE PODERES PRIVADOS 

 
 

Clarissa Tassinari600 

Elias Jacob de Menezes Neto601 

 
 

1 Introdução 
 
As sociedades contemporâneas passam por um momento caracterizado 

pela inexistência de uma clara e definitiva separação entre as esferas pública e 
privada. Evidentemente, ainda é possível estabelecer distinções entre público e 
privado, mas também se pode observar uma crescente tendência de influência 
mútua entre estes dois âmbitos. Nesse sentido, vivencia-se cada vez mais 
processos de “privatização da esfera pública”, através da forte interferência de 
setores privados (em especial, iniciativas do setor econômico, do mercado) na 
tomada de decisão sobre assuntos considerados públicos, assim como uma 
“publicização da esfera privada”, na medida em que temas próprios da vida 
privada acabam sendo discutidos em espaços também considerados públicos. 

Esse contexto social cria a existência de um paradoxo: por um lado, o 
crescimento da interferência do poder privado na sociedade ocorre através das 
insuficiências e fragilidades de algumas estruturas estatais, que já não mais 
conseguem dar conta do surgimento de novos loci de poder. Apesar disso, por 
outro lado, existe a concentração de poder em determinadas instituições do 
Estado, que são fortalecidas e figuram como a última esperança para a garantia 
dos direitos fundamentais, como é o caso do Judiciário. Desse modo, a proteção 
dos direitos fundamentais é atravessada por uma dinâmica paradoxal que se 
estabelece entre atores públicos e privados. 

                                                 
600 Doutoranda em Direito Público (PPG Direito-UNISINOS; bolsista CNPq-BR). Mestre em 
Direito Público (PPG Direito-UNISINOS; bolsista CNPq-BR). Membro dos grupos de 
pesquisa Dasein – Núcleo de Estudos Hermenêuticos (UNISINOS) e Hermenêutica Jurídica 
(CNPq-BR), ambos coordenados pelo Prof. Dr. Lenio Streck. Advogada (OAB-RS). Email: 
clarissa@tassinari.adv.br 
601 Doutorando em Direito Público (PPG Direito-UNISINOS; bolsista CAPES). Mestre em 
Direito Público (PPG Direito-UNISINOS; bolsista CAPES). Membro do grupo de pesquisa 
Estado e Constituição (CNPq-BR), coordenado pelo Prof. Dr. Jose Luis Bolzan de Morais. 
Advogado (OAB-RN). Email: eliasjacob@eliasjacob.com.br 
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Partindo do que foi abordado acima, o objetivo deste trabalho é 
observar como ocorre a influência da jurisdição constitucional no âmbito das 
relações privadas. Para tanto, serão articulados dois conceitos: o de “poderes 
selvagens” (Luigi Ferrajoli) e o de judicialização da política (compreendido 
como fenômeno distinto do ativismo judicial). Com isso, será possível perceber 
como as sociedades contemporâneas transitam por um processo de 
estreitamento das relações público-privado, para o bem e para o mal. 

 
2 A influência dos “poderes selvagens” (Luigi Ferrajoli) nas sociedades 
contemporâneas  

 
Um dos pilares do Estado de Direito é a liberdade. Apesar da comum 

associação entre o exercício do poder e o Estado, as investidas contra a 
liberdade são, na atualidade, também fruto dos poderes privados. Essa questão é 
abordada pelo jurista italiano Luigi Ferrajoli, quando afirma que as sociedades 
contemporâneas são caracterizadas pela existência de “poderes selvagens”. 

A partir dos pensamentos kantiano e hobbesiano, Ferrajoli argumenta 
que existe uma relação de completa oposição entre o direito e o exercício do 
poder, que, por conservar sempre sua natureza selvagem, está em permanente 
tensão com as limitações jurídicas602. Esse fenômeno de manifestação selvagem 
do poder ocorre naquelas áreas da vida em que o direito não se desenvolveu 
como instrumento de preservação contra o arbítrio – nos âmbitos das vidas 
privadas dos indivíduos e nas relações internacionais entre os Estados. Nessas 
esferas infra e supra jurídicas, articulam-se os extralegais ou ilegais micro e 
macropoderes selvagens e, contra eles, “[...] não se coloca nenhum problema de 
obediência, nem política nem jurídica. Eles são poderes de fato, cuja simples 
existência demonstra, algumas vezes, a prevalência da força sobre o direito”603. 

Os poderes selvagens, também denominados “poderes incivis”, são 
classificados, por Luigi Ferrajoli, em quatro tipos principais, resultado de duas 
distinções básicas604. A primeira fundamenta-se na legalidade e, uma vez que não 

                                                 
602 FERRAJOLI, Luigi. El garantismo y la filosofía del derecho. Trad. Gerardo Pisarello et al. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2000. p. 121. 
603 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. Tradução de Perfecto 
Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta, 1995. p. 933. No original: “[...] no se plantea ningún problema 
de obediencia, ni política ni jurídica. Estos son poderes de hecho, cuya sola existencia testimonia 
en ocasiones la prevalencia de la fuerza sobre el derecho”. 
604 Um exemplo privilegiado do exercício de diversos tipos de poderes selvagens é aquilo que 
pode ser caracterizado como surveillance. A coleta massiva de dados, além de violar a privacidade, 
permite a criação de perfis discriminatórios, utilizados para classificar indivíduos em 
determinados grupos com base em critérios que não sofreram controle democrático. Essa coleta 
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existem “poderes selvagens constitucionais”, a dualidade é estabelecida entre os 
“poderes selvagens ilegais” – extrajurídicos por violarem o direito – e os 
“poderes selvagens extralegais” – extrajurídicos por não possuírem 
regulamentação. A segunda distinção diz respeito à natureza do poder: ela será 
pública – quando o poder for exercido pelo Estado – ou privada – quando pelos 
indivíduos. Dessa maneira, obtêm-se, por combinação, quatro tipos de poderes 
selvagens: poderes privados ilegais; poderes públicos ilegais; poderes privados 
extralegais; poderes públicos extralegais.605 

Os poderes selvagens privados ilegais correspondem àqueles exercidos pelas 
organizações criminosas, como, por exemplo, os grupos terroristas ou de 
narcotráfico, que se desenvolvem tanto no plano nacional quanto internacional. 
Os poderes selvagens públicos ilegais são aqueles que surgem dentro das 
instituições estatais e incluem, especialmente, as organizações secretas606. 
Formam um Estado paralelo, com distinta estrutura de organização, de modo 
que estão em “[...] contraste com todos os princípios da democracia; desde o 
princípio da legalidade aos princípios da publicidade e transparência, da 
representatividade até ao da responsabilidade política e do controle parlamentar 
e popular sobre o exercício dos poderes públicos”607. 

Os poderes selvagens privados extralegais englobam tanto os micropoderes 
exercidos na esfera doméstica como os macropoderes econômicos, que, sem o 
estabelecimento de limites, desenvolvem sua própria dinâmica e ignoram o 
sistema jurídico-constitucional vigente. O único princípio legitimador e 
regulamentador desse tipo de poder, “[...] hoje em franca expansão face às 

                                                                                                                              
é feita tanto por agências secretas – nacionais ou internacionais –como por empresas privadas 
que buscam monetizar as informações sobre os indivíduos e utilizá-las para maximizar seus 
lucros. Para maiores detalhes sobre como a surveillance viola as tradicionais distinções entre 
público e privado, nacional e internacional, remete-se ao seguinte texto: JACOB NETO, Elias. 
Vigilância ou surveillance? Proposta para começar a compreender corretamente este fenômeno. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 939, 2014. p. 159-182. 
605 FERRAJOLI, Luigi. El garantismo y la filosofía del derecho, Op Cit. p. 126-130. 
606 Veja-se, por exemplo, o caso da “Operation Snow White”, desbancada na década de 1970, 
que ficou conhecida quando um grupo de uma famosa seita religiosa estadunidense – cientologia 
–, denominado “Guardian’s Office”, infiltrou-se em diversos órgãos da administração dos EUA 
e, valendo-se de interceptações de comunicações, fraudes e furto de arquivos, formou uma 
poderosa estrutura cujo intuito era controlar os registros oficiais sobre a seita. Para maiores 
informações, remete-se ao caso United States v. Mary Sue Hubbard et al, 493 F. Supp. 209 
(D.D.C 1979). 
607 FERRAJOLI, Luigi. El garantismo y la filosofía del derecho, Op Cit. p. 128. No original: “[...] 
contraste con todos los principios de la democracia; desde el principio de legalidad a los 
principios de publicidad y transparencia, del de representatividad al de responsabilidad política y 
de control parlamentario y popular sobre el ejercicio de los poderes públicos”. 
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tendências atuais de desmantelamento da esfera pública, é o do livre mercado, 
ou seja, do mercado desregulado e selvagem, assumido pela atual ideologia 
liberista como nova Grundnorm dos sistemas políticos”608. 

A última classe de poderes selvagens dessa tipologia é aquela dos 
poderes públicos extralegais. De acordo com Ferrajoli, são poderes que, assim 
como os anteriores, operam em condições de anomia e podem se estabelecer 
tanto na esfera externa – veja-se, por exemplo, o problema do direito 
internacional, que, na realidade, acaba se tornando o direito do Estado mais 
forte – quanto no âmbito interno, como ocorre com a grande discricionariedade 
atribuída a determinados segmentos do poder público que, em virtude da 
expansão do Estado social sem o equivalente desenvolvimento de mecanismos 
de controle e responsabilidade administrativa, passaram a atuar num “vácuo” 
criado pelo aumento da esfera de ação desregulamentada.609  

Numa tipologia parcialmente diversa, o mesmo autor distingue esses 
poderes em outros dois grupos: micro e macropoderes selvagens610. Embora 
essa divisão não se confunda com a anterior, os poderes selvagens por ela 
caracterizados são, por óbvio, os mesmos, modificando-se apenas os critérios 
para sua classificação. Tais poderes atuam de maneira conjunta, por meio da 
mesma lógica de selvageria e intolerância frente ao direito como sistema de 
limites, garantias e vínculos. Os poderes ilegais lutam contra a ação jurisdicional; 
os extralegais, contra a regulamentação, seja ela legislativa ou constitucional. 

Os micropoderes selvagens estão relacionados às situações de 
desigualdade substancial e são convalidados por relações jurídicas que ignoram 
os direitos fundamentais. Destarte, são o resultado da “[...] crise simultânea da 
racionalidade jurídica e política e da capacidade reguladora do direito frente ao 
crescimento dos poderes selvagens extraestatais que escapam ao seu controle 
[...]”611. Surgem quando há exercício extrajurídico dos poderes, seja por atuarem 
em esferas da vida abandonadas às dinâmicas livres e incontroladas – cujos 
exemplos são os poderes exercidos pelos pais, maridos, patrões, superiores 
hierárquicos etc, seja porque se manifestam informalmente, fora das instituições 

                                                 
608 Ibidem, p. 129. No original: “[...] hoy en gran expansión merced a las actuales tendencias de 
desmantelamiento de la esfera pública, es el del libre mercado, o sea del mercado desregulado y 
salvaje, asumido por la actual ideología liberista como nueva Grundnorm de los sistemas 
políticos”. 
609 Ibidem, p. 130. 
610 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón, Op Cit. p. 933. 
611 FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris: Teoria del diritto e della democrazia. 1. Teoria del diritto. 
Bari: Laterza, 2007a. p. 4. No original: “[...] la crisi simultanea della ragione giuridica e politica e 
della capacità regolativa del diritto, di fronte alla crescita di poteri selvaggi extra-statali che 
sfuggono al suo controllo [...]”. 
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jurídicas existentes, em esferas menos reguladas da vida civil e econômica. 
Podem ser classificados como extralegais ou ilegais – exemplificados pelos 
poderes exercidos nas relações comerciais, nas diversas opressões e sujeições 
econômicas ou até mesmo nos atos manifestamente criminosos. 

Os macropoderes selvagens englobam aqueles que, na tipologia 
quaternária, foram delimitados como poderes públicos ilegais e extralegais. São 
resultados do problema de legitimação da função estatal, pois consistem na 
violação, pelo ente público, daqueles cuja tutela são sua raison d’être: os direitos 
fundamentais. Tendo isso em consideração, Luigi Ferrajoli não exagera ao 
afirmar que, embora as ameaças dos poderes privados contra os indivíduos 
ocorram com maior frequência, as investidas dos Estados contra a vida e a 
segurança possuem dimensão muito mais devastadora, sendo suficiente lembrar 
as atrocidades cometidas pelo poder público durante o século XX: genocídio 
nazista, guerras, armas de destruição em massa, dentre outras. Tal criminalidade 
estatal pode ser classificada como interna ou externa. A primeira refere-se à 
violência do Estado contra seus cidadãos. Ainda que, a princípio, possa ser 
imputada a um determinado indivíduo, esse tipo de criminalidade é sempre “[...] 
o signo patológico da inefetividade e da impotência do direito interno pela 
decadência dessa garantia política mínima [...] que reside na fidelidade dos 
poderes públicos às leis do Estado”612.  

A proliferação dos poderes selvagens, de forma incontrolada e ilimitada 
do poder, coloca em risco constante a liberdade e os direitos fundamentais. São, 
assim, poderes de fato, cuja existência está vinculada, de maneira ineficaz, à 
mera legalidade. Ou seja, essas manifestações de poder, apesar de serem 
reconhecidas e até mesmo instituídas pela lei, não possuem seu exercício 
substancialmente regulamentado, o que as torna materialmente livres, capazes 
de subjugar os direitos fundamentais. 

Nos espaços da vida cotidiana613, esses poderes se desenvolvem sob 
funções e instituições jurídicas abandonadas às dinâmicas substancialmente 
livres e incontroláveis que atuam fora das estruturas de direito positivo vigentes, 
isto é, em razão da crise simultânea da racionalidade jurídica e política e da 
capacidade reguladora do direito frente ao crescimento dos poderes selvagens 
extra-estatais que escapam ao seu controle. Ainda que o sistema jurídico esteja 
organizado como Estado de direito, o absolutismo dos poderes selvagens está 
diretamente relacionado à quantidade de espaços criados por poderes 
extrajurídicos – ou de poderes conformes com a mera legalidade – na sociedade.  

                                                 
612 Ibidem, p. 937. 
613 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo. Trad. Perfecto Andrés Ibáñez et al. Madrid: 
Trotta, 2008. p. 187. 
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Em virtude desse modo de operar na mera legalidade, pode ser difícil 
estabelecer a divisão entre poderes extralegais e ilegais, já que os poderes 
selvagens geralmente atuam fora da ilegalidade, mas também da legalidade. 
Violência, dinheiro, coações econômicas, dirá Ferrajoli614, formam, em todo 
caso, o cimento dessas relações, de modo que a lesão do valor da pessoa pode 
ocorrer às margens de qualquer possível garantia jurídica. O exercício do poder 
tem como consequência a produção de desigualdade entre sujeitos e possibilita a 
manutenção de relações assimétricas, sendo possível aplicar a máxima de 
Montesquieu, segundo a qual o poder se conserva sempre selvagem, ou seja, 

“[...] todo homem que possui poder e ́ levado a dele abusar; ele vai até onde 

encontra limites [...] Para que não se possa abusar do poder, e ́ preciso que, pela 
disposição das coisas, o poder limite o poder”615. 

O garantismo é essa limitação. Através de diversas técnicas 
historicamente construídas – como, por exemplo, o princípio da legalidade ou a 
supremacia da constituição – busca-se restabelecer o equilíbrio das relações 
sociais com a proteção dos mais fracos contra a opressão do poder, pelo que é 
possível associar o garantismo à “lei do mais fraco”616 e identificar seu 
crescimento junto ao do próprio Estado moderno. Nesse diapasão, os direitos 
fundamentais e o garantismo são a base de duas formas de subjetividade já que, 

 
[...] mientras la igualdad producida por los derechos fundamentales es el 
presupuesto de las identidades de los sujetos como personas y de su libre 
comunicación basada en el recíproco respeto y reconocimiento como iguales, la 
desigualdad producida por los poderes jurídicos y no jurídicos es el 
presupuesto de las identidades de los sujetos a través de los roles y las 
jerarquías que personifican, así como de las relaciones despersonalizadas y de 
alienación recíproca que mediante tales funciones se establecen entre ellos.617   

 
As garantias impostas pelo Estado democrático de direito submetem 

todo o exercício de poder à validação e conformidade dos direitos 
fundamentais. Um dos problemas nos espaços da vida consolidados pelas 
relações de direito privado é a ausência de percepção da diferença entre direitos-
liberdade e direitos-poderes. Apesar de serem comumente considerados 
equivalentes, a diferença entre eles está na capacidade que o segundo tem de 

                                                 
614 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón, Op Cit. p. 933. 
615 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Tradução de Cristina 
Murachco. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 166. 
616 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías: la ley del más débil. Tradução de Perfecto Andrés 
Ibáñez e Andrea Greppi. 4. ed. Madrid: Trotta, 2004.  
617 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón, Op Cit. p. 933-934. 
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gerar efeitos na esfera jurídica de terceiros, o que exige regulamentação em 
virtude do risco de abuso por parte dos poderes privados. Sob esse aspecto, a 
limitação legal dos direitos-poderes dos mais fortes – em geral, sob a perspectiva 
econômica – constitui instrumento de proteção dos direitos fundamentais 
daqueles em situação de desigualdade nas relações jurídicas. A liberdade, dirá 
Luigi Ferrajoli, está destinada – o próprio conceito assim o exige – à 
convivência, e cada vez que uma “liberdade” atenta contra a liberdade dos 
demais pode-se dizer que foi convertida em um poder618. 

Essa expansão das garantias e dos direitos fundamentais ao maior 
número de âmbitos da vida é o objetivo da própria democracia, de maneira que 
a tendência neoliberal de preservar, através da confusão entre direito e poder, 
espaços desregulamentados – mercado, propriedade privada, meios de produção 
e meios de comunicação de massas – é antidemocrática. A ampliação do acesso 
e participação popular nos diversos poderes públicos ou privados é parte da 
constante luta contra despotismos619, inclusive àqueles privados, de forma que é 
possível afirmar que cada passo em direção à democracia em qualquer das 
esferas se consegue instaurando limites e proibições legais ao exercício do poder 
privado, de outra forma absoluto, e tutelando judicialmente os direitos 
fundamentais contra qualquer ataque620. 

Apesar do crescimento do garantismo no âmbito privado, especialmente 
através da expansão dos direitos sociais, ainda existem, na atualidade, espaços da 
esfera privada sem garantias suficientes, isto é, sem limites e vínculos 
normativos aptos para lidar com as novas formas de poder que se estabelecem 
na sociedade. Essa necessidade de limitação do exercício do poder em defesa 
dos direitos fundamentais e, consequentemente, da liberdade é a maior bandeira 
da teoria garantista. É necessária uma ampliação, para a esfera privada, das lutas 
pela autodeterminação, ou seja, a expansão do garantismo, da democracia e da 
efetividade dos direitos fundamentais em todos os âmbitos em que seja exercido 
o poder, inclusive privado, de modo que as novas tentativas de controlá-lo são 
formas de luta pela liberdade621.  

Esse absolutismo dos poderes selvagens perpetua-se mesmo dentro das 
instituições políticas, através de fórmulas de mera legalidade, ou seja, aquelas 

                                                 
618 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez et al. 
Madrid: Trotta, 2008. p. 189. 
619 BOBBIO, Norberto. Igualdad y libertad. Tradução de Pedro Aragón Rincón. Barcelona: 
Paidós, 1993. p. 120. 
620 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo, Op Cit. p. 189. 
621 BOBBIO, Norberto. Igualdad y libertad, Op Cit. p. 153. 
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que conferem “poderes em branco”622 e estabelecem funções ou procedimentos 
– formais – sem a limitação material do exercício potestativo. A democracia 
constitucional – com o seu aspecto substancial – é reforçada pela expansão das 
suas garantias para o maior número de âmbitos em que há exercício do poder, 
ou seja, pela sua submissão aos limites e vínculos representados pelos direitos 
fundamentais inscritos nas constituições. Em virtude da confusão entre direitos 
fundamentais e direitos patrimoniais e, consequentemente, entre instituições e 
funções públicas e privadas, a concepção “paleoliberal” de Estado preserva ao 
máximo os âmbitos dos poderes “blindados” contra a intervenção do direito, 
subtraindo a liberdade do cidadão. Conclui-se, portanto, que o crescimento de 
poderes sem regulamentação constitui o maior obstáculo à concretização dos 
direitos fundamentais623.  

Atualmente, a proteção dos direitos fundamentais requer, cada vez mais, 
a limitação do exercício do poder privado, transformando a democratização – 
entendida, aqui, como limites e vínculos representados pelas garantias 
constitucionais – num dos passos necessários para a diminuição das 
arbitrariedades e para a maximização dos direitos fundamentais, em especial da 
igualdade. 
 
3 O papel estratégico da jurisdição constitucional na proteção dos 
direitos fundamentais nas relações privadas 

 
A partir do século XIX, iniciou-se o fenômeno de expansão, dentro das 

esferas privadas, da proteção dos direitos individuais, como ocorreu, por 
exemplo, pela limitação do pátrio poder e pelo incremento da legislação 
trabalhista. Nesse sentido, toda reforma democrática, em cada um desses 
mundos, ocorreu como resultado da introdução de limites e obrigações legais 
aos poderes privados, até então considerados absolutos, a partir de uma ideia 
equivocada de proteção das liberdades. Nesse contexto, a instituição da tutela 
judicial dos direitos fundamentais ofendidos exerceu (e exerce) um papel 
estratégico (embora insuficiente) para o desenvolvimento da democracia624.  

                                                 
622 Apesar de fugir do escopo desta pesquisa, é possível visualizar a presença de uma das 
características basilares dos poderes selvagens – a ausência de limites e vínculos no exercício do 
poder – dentro de determinadas teorias da decisão, que utilizam a constituição como “[...] ‘carta 
em branco’ para o exercício de voluntarismos interpretativos” ou como “[...] álibi para qualquer 
decisão, proferida segundo a subjetividade (vontade) do juiz ou tribunal”. Para aprofundamento 
sobre o problema do “decisionismo”, remete-se à leitura de: STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição 
constitucional e decisão jurídica. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
623 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón, Op Cit. p. 934. 
624 Ibidem. p. 935 



A Jurisdição Constitucional e os Direitos Fundamentais nas relações privadas: questões contemporâneas 

 

- 287 - 

 

Em especial no Brasil, a partir da promulgação da Constituição de 1988, 
o direito passou a ser caracterizado pela intensa participação do Judiciário na 
esfera privada. Isso fez parte de um contexto de amadurecimento da cultura 
constitucional brasileira, que, antes disso, havia vivenciado um momento de 
total restrição de direitos, que foi a ditadura militar. Assim, com o exercício da 
jurisdição constitucional no período pós-ditatorial, o conteúdo que se atribuiu à 
democracia não consistia apenas em garantir a participação de todos no 
processo político, no sentido de consolidar uma democracia meramente 
institucional. Evidentemente, esse processo incluiu a premissa majoritária como 
pressuposto; entretanto, agregou outro elemento, um plus, que foi a promessa de 
inclusão social, visando a consolidar um Estado “que tem objetivos declarados 
de transformação social, redução de desigualdades de renda e de oportunidades, 
e também de desigualdades regionais”625. 

Assim, o Judiciário passou a ser caracterizado como locus de 
concretização e proteção dos direitos fundamentais. Essa maior incidência da 
atividade jurisdicional deu origem a um fenômeno que ficou conhecido como 
judicialização da política626. Isso é resultado não apenas do surgimento de um 
novo texto constitucional, mas também por modificações que afetam as 
sociedades contemporâneas, que podem ser ditas de cunho político-jurídico 
(chamadas de “tendências no Direito”), conceitual (com a introdução da noção de 
sociedade complexa), comportamental (com a questão do aumento da litigiosidade) e 
estrutural (a partir da ideia de massificação dos conflitos). 

A modernidade produziu uma concepção forte de Estado, fundada no 
direito positivo e no normativismo, objetivando dar respostas aos problemas e 
demandas da sociedade moderna, que estava marcada pela indeterminação e 
insegurança, frutos do processo de ruptura com o modelo jusnaturalista (e seus 

                                                 
625 VERISSIMO, Marcus Paulo. A Constituição de 1988, vinte anos depois: suprema corte e 
ativismo judicial “à brasileira”. Revista Direito GV, São Paulo, 4 (2), pp. 407-440, jul./dez. 2008. 
p. 408: “Além disso, a democracia prometida institucionalmente pela Constituição de 1988 não 
diz respeito apenas ao regime de governo, aos direitos de participação política, mas também a 
direitos de inclusão social: é, portanto, uma democracia social marcada pela garantia de direitos 
sociais próprios a um Estado que se quis fundar como welfarista, e que tem objetivos declarados 
de transformação social, redução de desigualdades de renda e de oportunidades, e também de 
desigualdades regionais”. 
626 É preciso compreender a judicialização da política como fenômeno distinto do ativismo 
judicial. O ativismo judicial consolida uma postura do Judiciário, ao passo que a judicialização da 
política é decorrente de fatores que independem do modo como decidem os juízes, mas 
caracterizam a existência de um contexto social peculiar. Sobre o tema, ver: TASSINARI, 
Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do Judiciário. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013. 



Aneline dos Santos Ziemann & Felipe Dalenogare Alves 

 

- 288 - 

 

“valores absolutos a priori, portanto, estáticos e fora do tempo”).627 Ao longo 
dos anos, foram operando-se cada vez mais transformações no âmbito social, 
sendo que globalização, transnacionalização, novos direitos, dentre outros 
temas, passaram a ser o foco de um novo modelo de sociedade, agora chamada de 
sociedade complexa628. 

Junto a este novo modo de compreender o fenômeno social é possível 
acrescentar, com base na obra “Sociologia Jurídica”, de José Eduardo Faria, que 
o Direito passa a ser caracterizado por nove tendências, que podem ser assim 
sintetizadas: a) desformalização legislativa, na qual cresce a participação de 
grupos de interesse não vinculados ao Estado no processo legislativo; b) redução 
do caráter imperativo do direito, com o surgimento de novas esferas de poder e 
do pluralismo; c) prevalência da regulação privada em face da estatal, que resulta 
em um direito civil à margem do Estado, em razão da existência de uma 
economia globalizada, influenciada pelo transnacionalismo; d) enfraquecimento 
dos direitos sociais, motivado pela perda da soberania do Estado, que cede 
espaço aos “mercados comuns”, regulados pela lex mercatoria; e) fortalecimento 
do direito penal, com uma maior criminalização, bem como com o 
endurecimento de penas para crimes de menor potencial ofensivo629. 

Diante deste ambiente de certa fragilização da esfera estatal, que, em 
regra, é resultado da interferência das forças da economia, em um movimento 
contrário, a sociedade se apresenta imersa em uma ampla litigiosidade como modo 
de resgatar e exigir o compromisso pressuposto pelo Estado Democrático de 
Direito. Assim, os cidadãos assumem uma postura direcionada ao conflito, à 
reivindicação de direitos pela via do litígio judicial, que passa a ser o palco da 
resolução de grande parte das contendas políticas. Este traço do 
comportamento das sociedades contemporâneas acaba resultando naquilo que 
Luiz Werneck Vianna et al chamam de “judicialização das relações sociais”, 
traduzida na “crescente invasão do direito na organização da vida social”630. Em 
apenso a este tema, não se pode deixar de anotar que é pelos regimes 
democráticos que se acentua a conflituosidade social, porque neles o poder é 
distribuído de forma mais ampla (difusa). Entretanto, em existindo mais centros 

                                                 
627 ROCHA, Leonel Severo. Da epistemologia jurídica normativista ao construtivismo sistêmico. 
In: ______; SCHWARTZ, Germano; CLAM, Jean. Introdução à teoria do sistema autopoiético do 
direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. pp. 12-15. 
628 Ibidem. 
629 FARIA, José Eduardo. As novas formas e funções do direito: nove tendências. In: ______. 
Sociologia Jurídica: direito e conjuntura. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. cap. 6. pp. 73-112. 
630 VIANNA, Werneck; CARVALHO, Maria Alice R. de; MELO, Manuel P. Cunha; BARGOS, 
Marcelo B. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999, p. 
149.  
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de poder, há uma maior chance de surgimento de conflitos631, que, na sociedade 
contemporânea, são encaminhados para que o Judiciário resolva. 

Por outro lado, há, também, uma alteração que se pode chamar de 
estrutural na forma de compreender estes direitos. Trata-se da insurgência de 
exigências coletivas e interesses difusos, característicos de uma sociedade em 
que “a produção, o consumo e a distribuição apresentam proporções de 
massa”632. Assim, a tutela jurídica passa a ser prestada de forma massificada, 
imbuída por uma “crise da ideia de interesses individuais”633, fazendo emergir a 
noção de pluralidade/pluralismo, que traz a marca da atuação das organizações 
sociais634. 

Com isso, surge um cenário um tanto quanto contraditório, pois, ao 
mesmo tempo que o atual contexto faz surgir a tutela de direitos difusos e 
coletivos, em contrapartida, a busca por sua efetivação predominantemente se 
dá pela via do litígio individual. Deste modo, forma-se um numeroso conjunto 
de ações singulares visando à tutela de direitos coletivamente assegurados. Por 
sua vez, no intuito de controlar/limitar a judicialização, o sistema jurídico responde 
através de alguns mecanismos, como a criação, por parte dos tribunais, do que 
se chama de julgamentos em bloco (e, assim, em uma tarde, desembargadores e 
ministros decidem mais de milhares de casos), e, por parte da doutrina, a 
refutação da titularidade individual dos direitos sociais, negando-lhes a condição 
de direitos subjetivos635 , fatores quem pode ser considerados tão problemáticos 
quanto a numerosa quantidade de ações que tramitam perante o Judiciário636. 

                                                 
631 CADEMARTORI, Daniela Mesquista Leutchuk de. O diálogo democrático: Alain Touraine, 
Noberto Bobbio e Robert Dahl. Curitiba: Juruá, 2006. p. 174. 
632 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1993. p. 57. 
633 BOLZAN DE MORAIS, Jose Luis. Crise do estado e da constituição e a transformação espaço-
temporal dos direitos humanos. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 75. 
634 GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado Contemporáneo. Madrid: Alianza 
Universidad, 2005. pp. 200-3. 
635 Esta crítica é feita por Ingo Sarlet em artigo que trata sobre o direito à saúde. Sobre a 
tendência de refutar a titularidade individual de direitos sociais, Sarlet afirma: “O curioso é que, 
consoante já adiantado, se trata de uma relativamente nova – e manifestamente equivocada! – 
estratégia para impedir (o que é inaceitável sob todos os aspectos) ou eventualmente limitar (o 
que é possível e pode mesmo ser adequado) a assim chamada ‘judicialização’ das políticas 
públicas e dos direitos sociais, restringindo o controle de intervenção judicial a demandas 
coletivas ou o controle estrito (concentrado e abstrato) de normas que veiculam políticas 
públicas ou concretizam deveres em matéria social [...]”. SARLET, Ingo Wolfgang. O direito à 
proteção e promoção da saúde entre tutela individual e transindividual. Revista de processo, São 
Paulo, ano 36, v. 199, pp. 13-40, set. 2011. p. 24. 
636 Os chamados julgamentos em bloco configuram meramente a preocupação com uma efetividade 
quantitativa em detrimento de uma efetividade qualitativa, o que decorre deste incremento da 
judicialização. Sobre este tema, Lenio Streck apresenta fortes críticas, tendo em vista que, em 
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Todas estas transformações – a complexidade, o caráter de litigiosidade 
e a massificação da sociedade – desaguam na judicialização também porque 
foram impulsionadas por uma redefinição do acesso à justiça. Na linha do que 
afirmam Mauro Cappelletti e Bryant Garth, o processo de democratização do 
Estado atingiu inclusive a esfera processual, fazendo com que se rompesse com 
a ideia liberal de que “a justiça [...] só podia ser obtida por aqueles que pudessem 
enfrentar seus custos”637. Com isso, reconheceu-se não apenas o fato de que o 
acesso à justiça passa a ser “encarado como o requisito fundamental – o mais 
básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que 
pretenda garantir, e não apenas proclamar o direito a todos”638, mas, 
fundamentalmente, a partir desta ampliação no conceito de acesso à justiça, 
começou-se a pensar em instrumentos para tornar possível essa interação 
Judiciário-sociedade, como, por exemplo, a criação dos juizados especiais no 
Brasil, que estão pautados por um processo menos formal, e a própria 
incorporação da antecipação de tutela, como mecanismo de satisfação do direito 
de modo mais ágil. 

Este cenário de reforma processual, que Dierle Nunes chama de 
“simplificação procedimental”, é fruto do que ficou conhecido no âmbito do 
processo civil como “socialismo processual”. Este movimento (surgido 
especialmente nos países do Leste Europeu) buscava uma harmonização do 
processo civil com o Estado de bem-estar, da qual resultou “uma enorme 
intervenção do juiz, visando a uma alegada aplicação social e política do 
direito”639. Assim, pela via do socialismo processual, a questão do acesso à 
justiça passou a estar associada a um reforço dos poderes judiciais640, à ênfase 

                                                                                                                              
face da primazia de uma justiça de números, a prestação jurisdicional perde em qualidade. Para 
tanto, ver: STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias 
discursivas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, especialmente p. 203 (nota de rodapé 18), p. 326 
(nota de rodapé 56) e p. 371. 
637 CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1999. p. 9. 
638 Ibidem, p. 12. 
639 NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático: uma análise crítica das reformas 
processuais. Curitiba: Juruá, 2011. p. 111. 
640 No Brasil, isto impulsionou o surgimento do instrumentalismo processual, capitaneado por 
Cândido Rangel Dinamarco, que preconizava o papel do juiz na condução do processo. Por sua 
vez, Francisco José Borges Motta, através do desenvolvimento de uma teoria crítica do 
processo, sob os aportes da Crítica Hermenêutica do Direito de Lenio Streck (que é construída a 
partir de uma imbricação entre Ronald Dworkin e Hans-Georg Gadamer), apresenta uma 
importante crítica a estas posturas teóricas que defendem o protagonismo judicial no processo, 
demonstrando a necessidade de se concretizar um efetivo direito ao contraditório, como afirma 
a escola mineira de processo. Sobre o tema, ver: MOTTA, Franciso José Borges. Levando o direito 
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nos pronunciamentos de ofício, à possibilidade de julgamento ultra petita, o que 
reduziu o papel das partes durante o processo. Não é por outro motivo que o 
momento considerado ápice deste cenário, o “Projeto Florença de Acesso à 
Justiça” (de 1973), caracterizou-se não apenas pela simplificação dos 
procedimentos ou pela tutela dos direitos coletivos e difusos, mas também por 
um aumento na ingerência dos juízes.641 

Neste contexto, com o alargamento da noção de acesso à justiça, que, 
elevado a direito constitucional, incorporou o pressuposto de igualdade próprio 
do constitucionalismo democrático, a judicialização foi incrementada. É possível 
dizer, inclusive, que leituras equivocadas acerca do sentido de acesso à justiça, 
compreendido como eficiência judicial, acabaram criando um imaginário que 
reforçou ainda mais o papel do Judiciário como instituição hábil a resolver 
todos os problemas da sociedade. A reforçar tal tese, o próprio sistema jurídico 
tratou de encontrar meios para melhorar/facilitar a prestação jurisdicional, 
estratégias estas que, ao tentar resolver o problema da judicialização, não 
passaram de reformas que, em verdade, proporcionam um esvaziamento do 
papel do processo como garantidor de direitos fundamentais e da concepção de 
acesso à justiça, compreendido como o respeito ao “devido processo legal, à 
ampla defesa, ao contraditório e à fundamentação das decisões”.642 É neste 
sentido, portanto, que importa refletir sobre limite da atuação democrática da 
jurisdição.  

 
4 Conclusão 

 

                                                                                                                              
a sério: uma crítica hermenêutica ao protagonismo judicial. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012.  
641 NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático, Op Cit. pp. 116-124. 
642 Esta ideia de acesso à justiça está amparada no posicionamento de Jânia Maria Lopes 
Saldanha, que, sobre o tema das alterações processuais, afirma que o contexto brasileiro é 
marcado pelo surgimento de orientações paranormativas, como as do Banco Mundial, que 
indicam a necessidade de reformar o Judiciário sob a ótica da otimização da prestação de seus 
serviços. Para Jânia Saldanha, isso se revela como propostas de caráter neoliberal, em que a 
“aplicação do direito é vista do exterior, isto é, do ponto de vista dos consumidores”. O 
resultado disso é a criação de mecanismos, tais como súmulas vinculantes, repercussão geral e 
súmula impeditiva de recursos, que, a pretexto de resolver o problema da funcionalidade do 
processo, acaba criando impasses ainda maiores, consistentes na ausência de uma busca pela 
qualidade da prestação jurisdicional. SALDANHA, Jânia Maria Lopes. A paradoxal face 
“hipermoderna” do processo constitucional: um olhar sobre o direito processual brasileiro. 
Estudios constitucionales, Santiago, v. 8, n. 2, pp. 675-706. 2010. Disponível em: < 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=82015660020> Acesso em: 27 jan. 
2012.  
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Com base nos conceitos expostos, buscamos demonstrar o caráter 
paradoxal do problema da violação de direitos fundamentais nas relações 
privadas. Por um lado, o poder torna-se fragmentado e transformado de tal 
modo que o seu controle passa a ser extremamente difícil. Por outro, há um 
reforço de uma estrutura tradicional como o Judiciário, uma vez que a ele se 
recorre para resolver problemas de violação dos direitos fundamentais por 
diversos poderes, selvagens ou não. 

Nesse sentido, o conceito de poderes selvagens clarifica a ideia de que o 
exercício de poder nas relações privadas ainda possui um déficit de legitimidade 
democrática, uma vez que falta regulamentação ou até mesmo capacidade de 
fazer valer o controle democrático aplicável. Em uma sociedade cada vez mais 
complexa, dinâmica e caracterizada pela descentralização do exercício e poder, é 
difícil levar a democracia para dentro das relações privadas. Nessas esferas, 
como advertiu Norberto Bobbio em sua obra “o futuro da democracia”, a 
democracia não chegou ainda sequer na sua forma mais básica, ou seja, como 
procedimento na tomada de decisões. 

Como resultado dessa ausência de controle democrático dentro das 
relações privadas de poder, aumentaram as demandas pela proteção de direitos 
fundamentais violados, o que acaba, inexoravelmente, recaindo no Poder 
Judiciário. Nesse contexto de excesso de demandas, surgem leituras que 
equiparam o acesso à justiça com a eficiência judicial – modelo este, inclusive, 
derivado do modus operandi predominante na iniciativa privada. Isso gera um 
imaginário equivocado que busca transformar o Judiciário na panaceia dos 
problemas sociais.  

Por óbvio, não se pretendeu questionar a necessidade de controle 
democrático do poder nas relações privadas, mas as formas como o Judiciário 
responde às demandas de uma sociedade carente de democracia, em que as 
confusões entre público e privado e a descentralização do exercício de poder 
dificultam a proteção dos direitos fundamentais constitucionalmente 
estabelecidos. O que os juristas ainda não entenderam é que nem todos os 
problemas da sociedade devem ser resolvidos pelo Judiciário. Existem, sim, 
outros espaços de luta pela concretização dos direitos fundamentais, mas isso só 
poderá ser obtido através da luta política pela democratização dessas esferas da 
vida. 
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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA PERSPECTIVA DA 

RESSIGNIFICAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA DA PROTEÇÃO DO 

TRABALHO: por uma hermenêutica na decisão trabalhista 

 
 

Lorenice Freire Davies643 

Denise Silva Nunes 644  

 
 
1 Introdução  
 
 No início do século XVIII, ocorreu a intensificação das forças 
produtivas, com o surgimento da máquina a vapor e, consequentemente, o 
desenvolvimento de fábricas, tornando possível a produção em grande escala e 
com menores custos.  
 O período industrial proporcionou a introdução dos meios de produção 
capitalista, fundados na livre iniciativa, consolidando o liberalismo. Contra os 
abusos da Revolução Industrial, devido às condições precárias e desumanas de 
trabalho, eclodiram-se os movimentos sociais, a formação de sindicatos, o 
surgimento do Estado Social e o Direito do Trabalho, a fim de impor limites à 
exploração da mão de obra assalariada. Com isso, surgiram as Constituições 
Sociais, de 1917, do México; de 1919, de Weimar e a Organização Internacional 
do Trabalho (1919).  
           Assim, com a intensificação das manifestações e das organizações sociais, 
gradualmente, emerge a consolidação do Direito do Trabalho como um 
conjunto de institutos, princípios e regras jurídicas essenciais para o equilíbrio 
das relações de emprego. 
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denise.silva.nunes@hotmail.com 
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           Esse ramo jurídico teve sua consistência mais sedimentada no século 
XX, com o advento da constitucionalização dos direitos sociais. Todavia, o 
sistema capitalista, arraigado no modelo de desenvolvimento e sedimentado no 
crescimento econômico desenfreado, ignora a premente necessidade de 
manutenção e reconhecimento dos direitos fundamentais dos trabalhadores.  
 Diante disso, tem-se como horizonte a hipótese de que as lutas em 
busca da afirmação do reconhecimento dos direitos trabalhistas são essenciais 
para a tutela e a manutenção da dignidade humana no Estado Democrático de 
Direito. 
 Com base neste cenário, o presente estudo insere-se em uma proposição 
de cariz hermenêutico-filosófico e, nessa premissa, pretende demonstrar a 
importância da hermenêutica à reconstrução do princípio da proteção do 
trabalho no ordenamento pátrio. Assim, relevante é saber quais são as 
implicações da hermenêutica no Direito Trabalhista, em especial, na visualização 
da efetividade das normas trabalhistas, bem como desvelar as especificidades 
hermenêutico-filosóficas na ordem jurídico-constitucional laboral, para assim 
observar-se a conversação entre ordenamento jurídico-constitucional e a 
linguagem.  
            Em uma modernidade marcada pela ‘desleitara’ do Direito, baseada em 
métodos incolores, emerge a hermenêutica-filosófica. Trata-se de uma 
concepção de rompimento com o positivismo jurídico. Dessa forma, utiliza-se o 
método dedutivo de abordagem, por meio da pesquisa bibliográfica e da matriz 
hermenêutica filosófica. 
 Primeiramente, analisar-se-á as contribuições da hermenêutica filosófica 
gadameriana ao ordenamento jurídico nacional. No segundo momento, a 
exposição consiste nos princípios na seara dos direitos fundamentais. Por fim, o 
princípio da proteção do trabalho na perspectiva hermenêutica e a possibilidade 
de um diálogo com a Constituição. 
 Nesse sentido, a importância desse estudo, bem como da teoria de 
Gadamer é fundamental para a análise da nova visão do Direito 
contemporâneo, pois essa é condição de possibilidade que permitirá uma 
aplicação mais justa do Direito Trabalhista. 
 
2 A hermenêutica filosófico-gadameriana e sua contribuição ao 
ordenamento jurídico nacional 
 

A hermenêutica de cariz filosófica assume intensa importância no 
discurso jurídico da pós-modernidade e tem muito a contribuir na tentativa da 
libertação do pensamento jurídico arraigado na filosofia de cariz cartesiano.  
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Nesse contexto, têm-se as contribuições de Gadamer (2002) e de sua 
hermenêutica da faticidade, que prima pela utilização da linguagem como 
condição interpretativa do fato e aplicação do direito.  

Soma-se a isso, o reconhecimento da historicidade da compreensão na 
ordem jurídica. Esta se encontra, intrinsecamente, ligada ao historicismo 
atemporal, que vem de encontro às acepções propostas pela interpretação e 
compreensão hermenêutica. 

A historicidade do compreender assume a dimensão substantiva a partir 
da teoria de Gadamer, ao contrário do caráter adjetivo posto em Ser e Tempo de 
Martin Heidegger, pois,  

 
[...] Heidegger somente se ocupou da problemática da hermenêutica histórica e da 
crítica histórica para a partir daí desenvolver a pré-estrutura do compreender, com 
intenção ontológica. Nós seguimos, no sentido inverso, os passos da questão de como 
a hermenêutica [...] pode tornar-se capaz de fazer justiça à historicidade do 
compreender.645 

 
Nesse entendimento, a hermenêutica-filosófica emerge através da 

linguagem, determinando a compreensão, bem como o objeto hermenêutico, 
constituindo o fazer jurídico, relacionando passado e presente, especificamente 
no desabrochar das decisões judiciais no âmbito do Direito Trabalhista Pátrio. É 
através da hermenêutica-filosófica que se pode chegar a uma nova forma de 
compreensão da ordem jurídica, quanto ao processo de tomada de decisão nos 
Tribunais brasileiros.   

A historicidade aflora como um princípio de compreensão, ou seja, a 
consciência histórica adquire status de princípio hermenêutico, “[...] que 
antecipa e constitui todas as nossas tomadas de consciência. É o que Gadamer 
pretende expressar com o seu conceito de consciência histórica ou consciência 
dos efeitos históricos”646. 

Dessa forma, a historicidade do compreender, princípio hermenêutico 
na filosofia de Gadamer, tem a função de instância basilar de compreensão, já 
que a história goza de um status maior de “ser” que de “consciência”, 
impregnando a substância histórica do próprio ser. Nas palavras de Gadamer, 
“entendemos por consciência histórica o privilégio do homem moderno de ter 
plena consciência da historicidade de todo presente e da relatividade de toda 

                                                 
645 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Trad. Ênio Paulo Giachini. Petrópolis: 
Vozes, 2002, p. 250. 
646 DUQUE-ESTRADA, Paulo Cesar. Hans-Georg Gadamer. In: BARRETO, Vicente (Org.). 
Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos, 2006, p. 372. 
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opinião”647. 
Vê-se que, em processo trabalhista, busca-se fornecer uma resposta ao 

fato submetido a juízo e, o que é relevante nesse cenário, é a atribuição de 
sentido. Assim, importa buscar o significado do fato que carece de atribuição de 
conteúdo. Sobre isso, expressa Gadamer que “fato é antes um conceito 
hermenêutico, ou seja, algo sempre referido a um contexto de suposições ou 
expectativas, a um contexto de compreensão inquiridora de tipo complicado”.648 

Como visto, compreender não é um simples agir do sujeito, mas um 
modo de ser que se dá de forma intersubjetiva no mundo empírico, na 
faticidade e na historicidade do ser, portanto não há cisão entre interpretação e 
aplicação, pois interpretar é aplicar, o que se dá numa simbiose única de 
circularidade hermenêutica.  

As relações interdependentes e inter-relacionais entre tradição, 
compreensão e pré-compreensão foram delineadas por Hans-Georg Gadamer: 

 
A compreensão implica sempre uma pré-compreensão que, por sua vez, é prefigurada 
por uma tradição determinada em que vive o intérprete e que modela os seus 
preconceitos. Assim, todo encontro significa a ‘suspensão’ de meus preconceitos, seja o 
encontro com uma pessoa com quem aprendo a minha natureza e os meus limites, seja 
com uma obra de arte (‘não há um lugar em que não possa ver-te, deves mudar a tua 
vida’) ou com um texto [...].649 

 
Nessa definição, o ato de interpretar é conferir sentido a uma atividade, 

interpretar é compreender na essência do significado, pois o próprio ato de 
interpretar pressupõe que o “objeto” a ser interpretado cumpra um desiderato e 
uma finalidade. 

Assim, o Direito não é construído a partir de um caminho pré-definido, 
que caminha entre a abstração e a concretude. O Direito é construído, em nossa 
visão, na concretude, na faticidade e na historicidade do ser, sem qualquer tipo 
de partição fásica ou procedimental, pois, como disse Gadamer:  

 
[...] na medida em que Heidegger redesperta a questão do ser, ultrapassando assim a 
toda a metafísica tradicional – e não somente o seu ponto mais alto no cartesianismo 
da ciência moderna e da filosofia transcendental –, ele alcança uma posição 
fundamentalmente nova frente às aporias do historicismo.650 

 

                                                 
647 GADAMER, Op Cit. 2002, p. 17. 
648 GADAMER. Elogio da teoria. Trad. João Tiago Proença. Lisboa: Edições 70, 2001, p. 37. 
649 GADAMER, Op Cit. 2002, p.13. 
650 GADAMER. Verdad y Método. Trad. Ana Agud Aparicio e Rafael de Agapito. Salamanca: 
Sígueme, 2005, p.348. 
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O conceito da compreensão já não é mais um conceito exclusivamente 
metodológico. A compreensão não é, tampouco, fundamentar hermeneutica-
mente as ciências do espírito, uma operação posterior e na direção inversa, que 
segue o impulso da vida rumo à realidade. Compreender é o caráter ontológico 
original da própria vida humana. 

Destarte, a norma é construída mediante um processo hermenêutico, 
compreensivo, desenvolvido pelo intérprete na linguagem, a qual norteia e 
possibilita a compreensão, em que a interpretação efetiva-se não como um ato 
de descrição de um significado previamente dado, mas sim em um ato de 
decisão que constitui a significação e os sentidos de um texto. 

Isso implica que nenhum intérprete pode pretender reconstruir a 
intenção do legislador sem assumir que sua própria pré-compreensão faz, por 
sua vez, parte desse processo interpretativo, produzindo a cada nova leitura um 
novo sentido.  

 
[...] a verdade de um texto não estará na submissão incondicionada à opinião do autor 
nem só nos preconceitos do intérprete, senão na fusão dos horizontes de ambos, 
partindo do ponto atual da história do intérprete que se dirige ao passado em que o 
autor expressou-se. O intérprete não realiza apenas uma atividade ‘reprodutiva’ do 
texto, senão que o atualiza de acordo às circunstâncias do momento, por isso fala-se do 
seu labor produtivo.651 

 
É preciso proceder com muita cautela no processo hermenêutico, tendo 

em vista que o senso comum teórico tende a oferecer fórmulas prontas de 
subsunção para que ao intérprete restasse apenas aplicá-las, como se houvesse 
uma verdade universal oferecida pelo pensamento dominante, como se a 
interpretação somente ocorresse em um único momento a priori e a norma já 
viesse pronta para que o intérprete a aplique.   

A linguagem é, primariamente, o mundo interpretado pelo homem, é o 
acontecimento interpretativo da realidade, oferecendo o meio de universalizar a 
razão histórica, estética ou jurídica, isto é, o meio de aceder a uma teoria geral da 
interpretação. Nesse ínterim, reside a importância da teoria Gadameriana para 
auxiliar o Direito, sendo esse uma ciência social e sedenta de dinamicidade. 

Nesse sentido, a importância do estudo da teoria hermenêutica jurídica 
de Gadamer é fundamental para a análise da nova visão do Direito 
contemporâneo, pois, como ele afirmou, a hermenêutica jurídica permitirá uma 
aplicação mais justa do Direito. Ademais, entender e compreender um texto 
representa um modo de contribuir à cultura da humanidade e até mesmo à auto 

                                                 
651 Ibidem, p. 366. 
 



Aneline dos Santos Ziemann & Felipe Dalenogare Alves 

 

- 302 - 

 

compreensão do próprio indivíduo. 
 

3 Os princípios na seara dos Direitos Fundamentais 
 
Após a Segunda Guerra Mundial (1945), o Direito passou por diversas 

transformações, adotando uma maior normatividade e superioridade hierárquica 
do texto constitucional, colocando as constituições no centro do sistema. 
Emergindo disto, inúmeras ideias, como a filtragem constitucional, com maior 
abertura da interpretação e da aplicação do texto constitucional, bem como o 
fortalecimento do Poder Judiciário e dos princípios dentro do ordenamento 
jurídico.  

Dentre estas transformações evidencia-se a importância que os 
princípios passaram a ter nos ordenamentos jurídicos. Anteriormente, os 
princípios eram relegados a um mero instrumento de integração do 
ordenamento. Contudo, passaram a ter a sua normatividade reconhecida, 
tornando-se normas ao lado das regras jurídicas. 

Para a compreensão das normas que tratam de direitos fundamentais é 
essencial entender que, dentro do gênero normas, encontram duas espécies, as 
regras e os princípios652. Assim, inicialmente, a compreensão dever partir da 
premissa de que “princípios são normas com grau de generalidade relativamente 
alto, enquanto o grau de generalidade das regras é relativamente baixo”653.  

Os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior 
medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, e, por 
conseguinte, eles são mandamentos de otimização, que são caracterizados por 
poderem ser satisfeitos em graus variados. Ainda, pelo fato de que a medida 
devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas 
também das possibilidades jurídicas654.  

Os direitos fundamentais remetem essencialmente à ideia de dignidade 
da pessoa humana, exatamente porque, no cerne da doutrina, é que se 
reconhecem e sistematizam alguns valores como “fundamentos do Estado”. 
Encontra-se nesses a noção de que o homem deve ser respeitado e são 
justamente esses valores que irão inspirar e justificar a categoria de direitos 
fundamentais.  

Com os diretos fundamentais, está a significação do homem frente a 
outro homem, representando também os fundamentos do Estado, pois os 

                                                 
652 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2008. p. 85. 
653 Ibidem. p. 87. 
654 Ibidem. p. 90. 
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direitos fundamentais são aqueles específicos do ideário liberal-burguês do 
século XVIII, de cunho individualista, seguidos dos direitos sociais, os quais são 
a essência do conceito de direitos fundamentais, porque é com eles que emerge 
o Estado como uma organização social e jurídica que tem que se preocupar com 
garantir o bem estar de todos.  

Os Direitos Fundamentais passaram, ao longo da história, por diversas 
transformações, as quais serviram para fortalecer a defesa contra os abusos 
cometidos contra o homem. Esses direitos são, acima de tudo, fruto de 
reivindicações concretas, geradas por situações de injustiça e/ou de agressão a bens 
fundamentais e elementares do ser humano”655.  

No âmbito do Estado Social de Direito, a consagração constitucional de 
direitos fundamentais sociais consubstancia a exigência inafastável do efetivo 
exercício das liberdades e das garantias da igualdade de oportunidades, atreladas 
à ideia de democracia e de um Estado de Direito, cujo conteúdo não é 
meramente formal, visto que guiado pelo valor da justiça material656. 

O desenvolvimento da noção de direitos fundamentais relaciona-se 
intimamente com o Direito do Trabalho e com o princípio da proteção, pois, 
com o desenvolvimento do capitalismo, do ideal liberal e da noção de 
propriedade, iniciam-se a divisão e o reconhecimento das classes sociais. Surge 
nas palavras de Marx o ‘proletariado’, constituído por homens que vivem da 
exploração do trabalho alheio em troca de salário. 

O trabalho humano, subordinado à vontade e aos fatores de produção 
de outrem, é a base dessa nova forma de organização social, a qual gera 
conflitos de toda ordem entre aqueles que trabalham e que dependem do seu 
próprio trabalho para sobreviver e daqueles que lucram com o trabalho (alheio). 

Assim, sobre esse ângulo, fundamenta-se o Estado Moderno. O trabalho 
passa – de mera atividade opcional motivada pela liberdade – a constituir 
condição de sobrevivência do homem moderno.  

A Revolução Industrial solidifica a noção do homem como parte de uma 
organização destinada à produção de bens. As atividades se especializam e as 
fábricas passam a ver o homem-trabalhador como mais uma peça necessária à 
consecução de um resultado final gerador de lucro. Inclusive, naquela época, a 
exclusão social era fator indispensável ao desenvolvimento do sistema 
capitalista, pois não eram todos os homens que deveriam ser 'reificados', 
trocando sua mão de obra pelo mínimo indispensável à sua sobrevivência.  

O conceito de classe social é, pois, ínsito à organização capitalista de 

                                                 
655 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007. p. 52. 
656 Ibidem. p. 73-74.            
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produção, que parte do pressuposto de que muitos trabalham para que alguns 
acumulem riqueza. O capitalismo torna o acúmulo de riqueza um objetivo de tal 
modo arraigado à condição humana de existência, que faz com que se admita, 
mesmo em uma sociedade centrada em valores humanos como a nossa, que 
homens, mulheres e crianças sejam explorados por várias horas do dia, fazendo-
os crer que são “colaboradores” ou candidatos a uma riqueza da qual jamais 
poderão desfrutar657. 

Como se vê, tanto o Direito do Trabalho como os direitos fundamentais 
são frutos do capitalismo (modo de produção capitalista). A necessidade de 
sistematizá-los e de reconhecer a sua importância jurídica é, sem dúvida, uma 
resposta aos paradoxos e aos efeitos nefastos do sistema econômico.  

A sistematização do conceito de princípios nasce nesse contexto e da 
necessidade de garantir direitos aos trabalhadores que, geralmente, são as partes 
mais vulneráveis. Então, o que são princípios? 

Para Dworkin, a diferença entre princípios e regras não é de grau, mas 
de estrutura lógica, pois enquanto as regras atuam no campo do tudo ou nada, 
os princípios contêm apenas fundamentos, que podem ser conjugados com os 
fundamentos de outros princípios658. 

Princípios são normas que não fixam uma consequência jurídica precisa 
diante de uma circunstância, eles expressam considerações de justiça, equidade, 
ou outras dimensões da moralidade, ou seja, os princípios não estabelecem uma 
solução unívoca para as controvérsias em que são aplicáveis659.  

Os princípios caracterizam-se pela “dimensão de peso” ou “de 
importância”, não determinando um resultado em específico, pois eles são 
“razões” que “guiam” e devem ser considerados quando as decisões jurídicas 
são tomadas, mesmo que, para tanto, devam ser submetidos a um 
“balanceamento” frente a outros princípios que concorrem como razões 
contextuais para o caso.  

Nessa sequência, pode-se entender também que princípios são normas e 
que possuem força normativa, mas não são aplicáveis diretamente. Não cabe ao 
intérprete “pular” a regra e ir direto ao princípio. Isso porque “todo princípio 
encontra sua realização em uma regra”. Disso decorre não apenas que poucos 
são os verdadeiros princípios, mas também que os princípios não existem sem a 
historicidade do direito660.  

                                                 
657 SEVERO, Valdete Souto. Crise de Paradigma no Direito do Trabalho Moderno: Jornada. Porto 
Alegre: Sergio Fabris, 2011. p.104. 
658 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 39. 
659 Ibidem. p. 42. 
660 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 
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Assim, os princípios constitucionais instituem o mundo prático no 
direito. Essa institucionalização representa um ganho qualitativo para o direito, 
na medida em que, a partir dessa evolução paradigmática, o juiz tem o dever de 
decidir de forma correta. Trata-se do dever de resposta correta, correlato ao 
direito fundamental661. 

Nesse contexto, para que se reconheça a existência de um princípio 
próprio do Direito do Trabalho, deve-se identificar a razão por que as regras 
trabalhistas são criadas e porque elas devam ser aplicadas, ou seja, verificar a sua 
função dentro de um Estado que se pretende ser democrático e solidário, 
embora mantenha o seu ideal liberal, o que se pretende abordar logo a seguir.  

 
4 O princípio da proteção do trabalho como corolário da decisão na 
perspectiva hermenêutica: um diálogo com a constituição 
 

O lugar do Direito do Trabalho, no âmbito da justiça social, depende da 
afirmação de sua essencialidade à materialização da dignidade da pessoa 
humana, isso como valores essenciais da sociedade, capazes de dialogar com os 
valores e princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito. 

O Estado Democrático de Direito, instituído pela Constituição Federal 
de 1988, objetiva a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Visa 
assegurar o exercício dos direitos e garantias fundamentais, com fundamento na 
soberania, na cidadania, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, no 
pluralismo político e, especialmente, na dignidade da pessoa humana, como 
imperativo da justiça social. 

Assim, para que os objetivos democráticos não se configurem apenas 
como meras previsões constitucionais, a Constituição de 1988 assegurou 
expressamente a preocupação com o trabalhador, como expressa o capítulo 
“Dos Direitos Sociais” (nos artigos 6º ao 11º). 

Nessa perspectiva, a Constituição Federal de 1988 foi “oxigênio” 
necessário nesse contexto conturbado do protagonismo das forças sociais 
privilegiadas, bem como para efetivar o reconhecimento do princípio da 
proteção ao trabalhador que instrui a criação e a aplicação das normas de direito 
do trabalho, cuja proteção destina-se à pessoa humana, conforme mostra o art. 
1º, III, da CF/88. Também, visa o equilíbrio entre o capital e o trabalho, com 
inspiração trazida pelo princípio da dignidade, que se assenta na efetivação ética, 
econômica, psíquica, física e social do ser humano. 

                                                                                                                              
4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 581. 
661 Ibidem. p. 56. 
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Ao Direito do Trabalho não cabe a função de abarcar a lógica das 
mercadorias e dos custos/benefícios. Ainda, onde entendem o atuar do 
trabalhador, por vezes, são coloridos pela ‘dessimbolização’, cuja característica 
principal é pratica do labor conforme as normas e exigências da mercantilização 
de tudo e de todos (e da própria vida). Isto é, todas as coisas são convertidas em 
mercadoria, como se as normas fossem edificadas no patamar da ‘mais-valia 
marxista’. 

Nessa perspectiva, o direito assume, a partir do Estado Democrático de 
Direito, um novo papel representado pela relação entre processo e política, em 
que “a dimensão política da Constituição não é uma dimensão separada, mas 
sim o ponto de estofo pelo qual convergem as dimensões democrática, liberal e 
social”662. 

A possibilidade de afirmação citada acima se deu na construção do pós-
positivismo, após a derrocada dos regimes totalitários, cujas censuráveis 
diretrizes se justificavam pelo positivismo jurídico, segundo o qual a validade de 
um preceito se extrai das regras de competência e de procedimento, afastando-
se de seu conteúdo material. Fortes nessa ideologia, os movimentos político-
militares nazista e fascista ascenderam ao poder dentro do quadro da legalidade 
e promoveram a barbárie em nome da lei. Desconsideraram, em seu fazer e 
pensar, a atribuição de juízos éticos nas suas pretéritas ações. 

Em oposição, e para reconhecer que a norma pura objetiva tão somente 
tutelar ações atentatórias aos direitos humanos, o pós-positivismo reaproxima o 
Direito e a Justiça nas presenças da filosofia pós-positivista e doutrina americana 
de John Rawls (1971) Ronald Dworkin (1977) e Robert Alexy (1986). 

Nesse rumo, a união entre princípios fundamentais, ética e valor faz 
com que o Direito seja equitativo, favorecendo o reconhecimento de sua 
legitimidade. Ocorre, assim, a humanização das leis, por meio da aplicação 
sensível dos princípios jurídicos e do reconhecimento dos valores inspiradores 
da ordem jurídica. 

Nesse viés, passa-se a uma nova concepção acerca das fontes do direito; 
do mesmo modo, da velha teoria da norma, salta-se em direção aos princípios. 
Com isso, as relações privadas, antes encasteladas na norma jurídica codificada 
que as protegiam contra os “indevidos” ataques do direito público, passam a 
estar submetidas ao público, fragilizando-se, em boa hora, essa velha 
dicotomia663. 

Para que se reconheça a existência de um princípio próprio do Direito 
do Trabalho, deve-se identificar a razão por que as regras trabalhistas são criadas 
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663 Ibidem. p.179.  
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e pela qual devem ser aplicadas, ou seja, verificar a sua função dentro do Estado 
Democrático de Direito. 

O princípio, assim, qualifica-se como o que está “no princípio mesmo” 
da criação de um determinado conjunto de regras. É a partir da coerência (dos 
princípios e das regras que eles inspiram e justificam) e da integridade 
(especialmente na interpretação/aplicação dessas normas), que o 
intérprete/aplicador, identificando o princípio contido na regra, poderá proferir 
uma decisão adequada. 

Nesse leme, ocorre a viragem hermenêutica, compreendida como modo 
de ser, emergente da faticidade e existencialidade da interpretação. A 
Constituição, desvelada pelo círculo hermenêutico gadameriano, não exsurge em 
sua 'abstratalidade'. A vida, a temporalidade, a existência e a historicidade são 
elementos da Constituição, que é o 'resultado de sua interpretação'664. 

Assim, em caso de conflito trabalhista, a encampação constitucional de 
valores possibilita a harmonização entre o ser e o dever-ser. Nos casos de conflito, 
a Constituição jurídica, em razão de sua força normativa e dirigente, ordena e 
conforma a realidade política e social, obstaculizando a disseminação de um 
ideário oposto ao sentido material de suas normas.  

Além disso, a Constituição não se realiza em si mesma, ela convoca 
todos os poderes e atores sociais para realizarem a sua substância – 
concretização da Constituição não é tarefa única e exclusiva de um dos poderes 
do Estado, porque vincula a sociedade e suas instituições a um referencial de 
sentido político, que resulta de escolhas históricas e que reflete as condições 
desejadas de sociabilidade. Não é só o Poder Judiciário que tem a missão 
democrática de fazer com que se cumpra a Constituição.        

É sob esse viés que se deve investigar a influência do valor-trabalho na 
criação e na hermenêutica justrabalhista. Pois, no diálogo entre norma e valor, 
deve-se ter a compreensão de que ambos interagem em uma relação de 
implicação-polaridade diante de determinado contexto fático, fenômeno do qual 
decorre a normatividade. 

Dessa forma, insere-se a hermenêutica no instante da interpretação-
aplicação do Direito e do processo, o que implica a construção da atividade 
processual a partir de uma releitura constitucional de seus institutos e da 
utilização dos princípios constitucionais, aos quais as decisões precedentes de 
determinada matéria, o que representa um efetivo retorno ao respeito do caso 
prático que se apresenta665. 

Em outras palavras, cabe uma atuação estatal coerente com os princípios 
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jurídicos, especialmente os constitucionais, que guardam relação com a história, 
porque o ato interpretativo é ela pensada no presente, retornando ao passado na 
medida em que seu enfoque contemporâneo assim exija.  

O princípio instituidor do Direito do Trabalho é o da proteção ao 
trabalhador em razão da possibilidade de “vender” o tempo, o seu tempo de 
vida, o suor do seu rosto, uma parcela do seu sangue. Sob essa perspectiva, 
trata-se de tutelar o trabalhador enquanto ser merecedor da dignidade humana.  

Nesse aspecto, a proteção do trabalho humano é o princípio, o 
verdadeiro princípio em razão do qual o Direito do Trabalho existe. Ou seja, a 
proteção contra a exploração econômica, contra a segregação dos vulneráveis é 
que faz surgir o Direito Trabalhista, bem como o reconhecimento social de que 
há uma relação desigual entre quem presta o trabalho e quem o recebe. Por 
conseguinte, no princípio está a proteção (isso não porque se retira a sua 
essência, mas porque se retira a razão pela qual ele foi criado). Isso é linguagem.  

A linguagem social do Direito do Trabalho é a minimização dos efeitos 
nocivos que a troca desigual (dinheiro versus vida), que o Estado permite e 
incentiva, provoca no homem-trabalhador e na sociedade em que ele está 
inserido. Então, todas as regras trabalhistas devem ser orientadas, contaminadas, 
pelo princípio que as institui, a "proteção ao trabalhador". Assim, revela-se a 
premente necessidade de reconhecer-se a importância da linguagem para a 
aplicação do direito, sobretudo quando o tema versa sobre princípios.             
 A linguagem é o habitat do Direito, por isso definir princípio e aplicá-lo 
de acordo com essa definição é relevante. Com a linguagem, justificam-se as 
decisões, transforma-se a realidade social e interfere-se nas relações sociais. 

Deve-se assumir uma jurisdição na perspectiva do estabelecimento do 
próprio sentido de um Estado Democrático de Direito, para além de um 
modelo de solução de controvérsias, ou seja: 
 

[...] refutar o modelo do normativismo-legalista, bem como o modelo do funcionalismo 
jurídico, em nome de uma perspectiva polarizada no homem-pessoa, sujeito da prática 
problemática-judicanda e assumindo como a reafirmação/recuperação do sentido da 
prática jurídica como iuris-prudentia. Daí falar-se da importância do papel e da delicada 
atuação do juiz para a concretização da Constituição de dos direitos fundamentais.666 

    
Assim, linguagem, interpretação, decisão, Direito e hermenêutica 

constitucional devem estar em sintonia, tendo em vista que, por meio destas, é 

                                                 
666 ESPÍNDOLA, Ângela Araújo da Silveira. A refundação da jurisdição e as multidimensões da 
sustentabilidade. In: TYBUSCH, Jerônimo [et al.] (Orgs). Direitos emergentes na sociedade global: 
Anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria. 
Ijuí: Unijuí, 2013, p. 60-61. 
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possível satisfazer as sequelas que segregam tantos trabalhadores em nosso 
tempo. Tempo que já vem ‘seco’ e estarrecido pela opressão das classes menos 
favorecidas, reféns do capitalismo e dos privilégios políticos que, 
paulatinamente, esmagam sem piedade os Direitos Fundamentais, 
historicamente conquistados. 

Consoante a essas questões, abraça-se a hermenêutica, o protagonismo 
dos direitos fundamentais constitucionais e humanos, capazes de vivificar os 
direitos trabalhistas. Hermenêutica essa que significa, em primeiro lugar, uma 
práxis relacionada a uma arte. A arte, em questão aqui, é a arte do anúncio, da 
tradução, da explicação e interpretação, que inclui naturalmente a arte da 
compreensão que lhe serve de base e que é sempre exigida quando o sentido de 
algo se acha obscuro e duvidoso667. 

Dessa forma, a partir do Estado instituído pelo constitucionalismo, que 
busca reconfigurar a sociedade, enaltecer a democracia, torna-se essencial 
compreender o Direito hermeneuticamente, bem como aplicar expressivamente 
nas decisões. “Pois, fazer hermenêutica é produzir sentido, atribuir sentido ao 
texto e nesse trabalho de produção de sentido, o jurista deve levar em conta a 
Constituição, a sua carga eficacional principiológica”668. 

 
5 Conclusão 
 

A teoria jurídica trabalhista contemporânea vive momentos de 
reconfigurações, oriundas do constitucionalismo, o qual promoveu a expansão 
dos direitos fundamentais, bem como uma nova acepção da observância aos 
Direitos Humanos.    

Em tempos de constitucionalismo, em que se tem aberta aos quatro 
ventos a aclamada Democracia, a efetividade da sonhada tutela integral aos 
Direitos humanos e a atividade interpretativa laboral encontram-se sedentas de 
compreensão. Compreensão esta que se sedimenta nos rumos da significação e 
do significado do Estado Democrático de Direito. 

Assim, urge a necessidade de se construir um novo paradigma jurídico-
interpretativo substancial, norteado pela interpretação constitucionalmente 
sistemática, na expectativa de que a decisão supere o legado individualista 
(histórico) e que seja capaz de fornecer respostas mais adequadas, mais justas e 
eficazes para os conflitos, com destaque às questões trabalhistas. 

Conforme o presente estudo, verifica-se a importância da hermenêutica, 
a qual aposta na Constituição como instância de autonomia do Direito, a fim de 
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delimitar a transformação das relações jurídico-institucionais, protegendo-as do 
constante perigo da exceção669. 

Observa-se a necessidade de que a jurisdição atue com coerência e 
integridade necessárias para assegurar uma condição de igualdade aos casos 
submetidos a seu crivo, referentes à solução de conflitos que considerem as 
especificidades do caso concreto com fulcro na Constituição, como também a 
dignidade do trabalhador, sendo esse considerado e adjetivado em sua 
integridade humana, pois já não se concebe vê-lo, por vezes, sacrificado pela 
leitura e aplicação “seca” da lei. 

A Constituição Federal de 1988 adotou, em seu capítulo primeiro, o 
modelo de Estado Democrático de Direito - onde o Direito deve ser visto e 
entendido como instrumento de transformação social, elegendo a democracia 
participativa em que há liberdade concreta e claramente definida. 

O Estado Democrático de Direito pressupõe a busca de igualdade pela 
comunidade, ao prever um sistema de direitos e garantias individuais e coletivos, 
que vê “[...] na justiça social a condição de possibilidade na correção de 
desigualdades”670.  

O adjetivo ‘democrático’ justifica-se em razão da superação de um 
Estado de Direito meramente formal a um Estado que estampa concretizar a 
justiça social, pretendendo fazê-la a partir da consolidação dos valores fundantes 
da comunidade. 

Tal modelo de gestão, no Estado Democrático de Direito, implica em 
afirmar o Estado atuando sob a vigilância da coletividade, garantindo a 
dignidade e tornando menores as limitações dos mais fracos para que estes 
possam exercer com plenitude as próprias potencialidades em igualdade de 
condições. 

A especificidade do Direito do Trabalho é determinada pela noção de 
proteção ao trabalho humano. Tem-se, assim, a justificativa para a existência de 
regras que limitam a vontade, visando à proteção ao homem trabalhador. 

Ocorre que, se o princípio da proteção afastar-se, já não há mais Direito 
do Trabalho, e não há trabalhador, há escravo. Para se compreender essa 
questão, é necessário entender que, no trabalho, há vida, ali está a vida dos 
trabalhadores e dele se pode atribuir sentimentos, luz e cor. Trabalho, 
efetivamente, denota vida, não bastando mais ser uma conduta repetida, 
enclausurada pelo tempo, sem sentimento, sem ‘expressão’, já que dele decorre 

                                                 
669 STRECK, Op Cit. 2011, p. 79. 
670 ISAIA, Cristiano Becker. Processo civil, atuação judicial e hermenêutica filosófica. 2 ed. Curitiba: 
Juruá, 2012, p.161. 
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diversas e intensas transformações, ou mesmo, consequências na existência dos 
indivíduos. 

O Estado contemporâneo depende e carece diretamente de uma 
jurisdição processual que proporcione o fortalecimento coerente da 
Constituição. Enfim, do respeito ao direito material-constitucional, ao caso 
concreto submetido a juízo, fundamento que se demonstra eficiente a prestar 
guarida aos direitos sociais e à democracia. O que pode ser efetivado com 
sedimentação na hermenêutica filosófica, que se permite auxiliar na alforria do 
Direito e do processo na seara trabalhista em relação ao paradigma metafísico-
positivista, em que o procedimento existe por si mesmo e atua como aporte ao 
alcance da verdade absoluta na proteção de direitos sociais. 

São vários os questionamentos que esse contexto instiga, tendo em vista 
que lentamente a ciência jurídica encontra-se com as ciências da linguagem. Esse 
encontro é essencial, talvez doloroso, diante da retórica tradicional em que os 
conflitos trabalhistas encontram-se. Todavia, esse é o rumo que nos mostra o 
horizonte para que se possa buscar e atingir a ética nas decisões, onde a 
Constituição seja sentida como ação e não como uma mera intenção. 

É preciso continuar e motivar essa complexidade de intenções jurídicas e 
constitucionais, rumo à hermenêutica de cariz-filosófica, onde o Direito, a 
Política e a historicidade do compreender sejam visualizados de forma 
interdisciplinar na edificação de novos olhares, com novos caminhos para a 
reconfiguração da igualdade, da justiça, da sociedade e da humanidade.   
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