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APRESENTAÇÃO

Digna de todos os aplausos a iniciativa da Seccional da Ordem dos Advogados 
do Brasil do Piauí trazendo a debate, sob a assinatura de intelectuais do Direito, temas 
que enriquecem nosso acervo institucional e constituem excelente material de pesquisa 
para a comunidade acadêmica.

Esta publicação oferece uma oportunidade para destacar o papel do advogado no 
debate nacional e sua contribuição para a solução dos problemas que afligem a sociedade.

A revista abre a série de produções com um artigo do brilhante professor Fábio 
Ulhoa Coelho a respeito dos princípios do Direito Comercial, alertando para a necessidade 
de definição concreta dos princípios como forma de valorização da disciplina, aborda 
ainda à tendência de abstratização do controle difuso de constitucionalidade, na visão 
de André Canuto Bezerra e Luciana dos Santos Ferreira, à luz das recentes modificações 
legislativas introduzidas no Código de Processo Civil. A doutrina constitucional tributária, 
no que se refere à autonomia financeira das unidades federativas, é tema de profunda 
reflexão em estudo assinado por Carlos Augusto Daniel Neto.  

Encontra-se em perspectiva, ainda, a análise de um novo método hermenêutico 
privilegiando a realização dos valores da Constituição pela ótica de Gabriel Rocha 
Furtado, bem como a abordagem de Leandro Cardoso Lages para as questões jurídicas 
e comerciais dos transgênicos, tendo como objeto o litígio entre os Estados Unidos e 
União Europeia nessa matéria. A questão da descriminalização das rádios comunitárias na 
construção dos direitos humanos é tema de trabalho assinado por Thalita Vitória Castelo 
Branco Nunes Silva e Tamires Ferreira Coêlho. Uma análise crítica da jurisprudência e 
da doutrina nacional sob a perspectiva da teoria de Robert Alexis, é tratada por Willame 
Parente Mazza. Outro tema em discussão é o neoconstitucionalismo, que Lenio Luiz Streck 
nos traz e indaga sobre suas consequências no plano da doutrina e da jurisprudência. No 
campo penal, Lorena Baltazar Nunes Villa analisa a subjetividade e o crime perverso, 
buscando entender até onde a perversão é determinante na conduta criminosa; por sua 
vez, estudo assinado por Luiza Márcia Carvalho Reis, Mariana Santos Botelho, André 
Ribeiro dos Santos, Antônio de Pádua Carvalho Pereira e Douglas Rodrigues da Silva 
aborda tema concernente ao Piauí e seu sistema estadual de justiça, à luz dos princípios 
da dignidade da pessoa humana e do acesso à Justiça. Em outro tópico, Milton Gustavo 
Vasconcelos Barbosa e Wilson Franck Junior aprofundam-se no Direito Penal diante da 
preocupação pelas vítimas, enquanto Saul Emmanuel de Melo Ferreira Pinheiro Alves 
realiza uma introdução crítica na jurisprudência do STJ numa perspectiva da defesa do 
executado contra a coisa julgada. 
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Vivemos tempos de mudanças e a palavra, na expressão de Santo Tomás de Aquino, 
é operação própria da inteligência, que se traduz numa ação transformadora. Há vozes 
em todo o mundo a defender uma sociedade mais justa e uma democracia fundada nos 
princípios dos direitos humanos, da liberdade de expressão, e composta por cidadãos 
livres e iguais – nesse universo destaca-se o advogado por ser ele quem vivencia mais 
de perto a realidade do seu povo.

Oportuno que seja esta edição lançada no mês dedicado ao advogado, cuja 
entidade que o representa vai muito além de desempenhar uma função corporativa. Não 
se tem notícia de que a Ordem dos Advogados esteve, em algum momento da história, 
em trincheira que afrontasse a sociedade ou os fundamentos do Estado Democrático de 
Direito. Nossa trajetória, da qual tanto nos orgulhamos, é de resistência, de bravura e, 
sobretudo, de coerência.

Assim, a OAB serve de paradigma para a sociedade, absolutamente envolvida 
com o aprimoramento da ordem jurídica e das instituições e em busca da ampliação dos 
direitos sociais.

Fortalecer a Instituição, com o engajamento das advogadas e dos advogados 
piauienses, fazendo-se presentes, sempre, na Seccional e nas Subsecções, significa 
trabalhar pela grandeza da profissão.

Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
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APRESENTAÇÃO

Advogados (as),

A Revista Científica da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Piauí, realizada 
através do Conselho Editorial da Escola Superior de Advocacia do Piauí (ESA-Piauí), é 
notadamente um grande passo dado em prol da qualificação profissional dos advogados 
piauienses, vez que abre um novo e amplo espaço de debates para as temáticas pertinentes 
à profissão.

Em sua primeira edição, a Revista Científica contou com a inscrição de 
aproximadamente 30 artigos escritos por doutores, mestres, bacharéis e acadêmicos 
de todo o país, todos inéditos e que abordaram as mais variadas áreas do Direito. Isso 
demonstra a confiança no projeto que está sendo desenvolvido pela ESA-Piauí no que 
diz respeito à capacitação dos profissionais do Estado.

Esta Revista é um grande incentivo à produção científica no Estado na área das 
Ciências Jurídicas, oportunizando aos advogados, professores e estudantes o acesso ao 
conhecimento de alto nível e a ampla discussão sobre temas das mais variadas áreas 
do Direito. Com isso, estamos concluindo mais uma etapa da missão de fortalecer a 
advocacia piauiense.

Willian Guimarães Santos de Carvalho
Presidente Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - PI



12Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 1                                jul. / dez. 2013

OS PRINCÍPIOS DO DIREITO COMERCIAL

THE PRINCIPLES OF COMMERCIAL LAW

Fábio Ulhoa Coelho1

RESUMO: A forma como a doutrina brasileira tratou os princípios jurídicos evoluiu de modo 
significativo no transcorrer do século passado. Nos diversos campos do conhecimento jurídico, a 
argumentação por princípios firmou-se como padrão na literatura brasileira. Mas, ao contrário dos 
demais ramos do direito, a literatura comercialista não estruturou uma rede de princípios próprios, 
e como consequência, diluiu-se no espírito dos profissionais do direito os valores fundamentais 
concretizados pelas normas do direito comercial. A importância da adequada proteção do investimento 
em vista dos interesses dos brasileiros (consumidores, trabalhadores, cidadãos etc), pouco a pouco, 
vem se apagando do conjunto de valores firmados pela comunidade jurídica, em razão da relegação 
a plano secundário dos princípios jurídicos de Direito Comercial. O resultado é a ineficácia de regras 
essenciais à atração, retenção e proteção dos investimentos, como, por exemplo, a da limitação 
da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. O tecido dos valores da disciplina está 
esgarçado e é necessário recosê-lo, para que tenhamos maior segurança jurídica. Este artigo pretende 
ressaltar a importância dos princípios na valoração da atividade empresarial como algo importante 
para toda a sociedade.

Palavras-chave: Princípios. Direito Comercial. Atividade empresarial.

ABSTRACT: The way the Brazilian doctrine treated the legal principles evolved significantly 
over the course of the last century. In many fields of legal knowledge, the argumentation principles 
established itself as the standard in the literature. But, unlike other branches of law, literature 
commercialist not set up a network of its own principles, and as a result, diluted in the spirit of 
the legal profession the core values embodied by the rules of commercial law. The importance 
of adequate investment protection in view of the interests of the Brazilians (consumers, workers, 
citizens, etc.), little by little, has gone out of the set of values signed by the legal community, because 
of relegation to a secondary legal principles of law commercial. The result is the ineffectiveness of 
rules essential to the attraction, retention and protection of investments, for example, limiting the 
liability of shareholders for corporate obligations. The fabric of the values of discipline is frayed 
and Recose it is necessary for us to have greater legal certainty. This article aims to highlight the 
importance of the principles in the valuation of business activity as something important for society.

Keywords: Principles. Commercial Law. Business activity.

________________________________________________

1 Mestre, Doutor e Livre-docente em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1993). É professor titular 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Comercial, 
atuando principalmente nos seguintes temas: societário, consumidor, contratual, direito da concorrência, responsabilidade 
civil dos administradores. Tem também contribuições na área da filosofia do direito, principalmente nos seguintes temas: 
Kelsen, lógica jurídica e epistemologia jurídica. Autor de livros e artigos de Direito Comercial. Email: ulhoa@ulhoa.com.br

p. 12 - 22
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1 OS PRINCÍPIOS NA DOUTRINA BRASILEIRA

A forma pela qual a doutrina brasileira trata os princípios jurídicos, fazendo eco a 
reflexões também encontradas na estrangeira, evoluiu de modo significativo no transcorrer 
do século passado. Nem sempre aos princípios foi dispensada a centralidade que, de uns 
tempos para cá, se observa em praticamente todas as áreas do direito. Os argumentos 
jurídicos do passado centravam-se nas regras de direito positivo, com vistas à delimitação 
de sua extensão e alcance, bem assim a exemplificação de fatos a que se aplicavam. Os 
princípios jurídicos (então conhecidos como “princípios gerais de direito”) tinham função 
subsidiária nos raciocínios empreendidos em obras doutrinárias (também em sentenças 
e peças processuais). Nem de longe, no passado, tinham a larga presença de que hoje 
desfrutam, como fundamentos da argumentação jurídica.

Nas primeiras décadas do século passado, os princípios eram considerados algo 
externo à ordem positiva. Para conceituá-lo, os doutrinadores brasileiros lançavam 
mão de noções vagas, como as de “cultura jurídica humana”2, “natureza das coisas”3, 
“pressupostos científicos da ordem jurídica”4. Em plena época de florescimento do 
positivismo, preocupavam-se, em sua maioria, em descartar o direito natural como 
fonte(5). Discutiam-se os princípios exclusivamente no contexto da colmatação de lacunas, 
seguindo a gradação legal em que apareciam como o derradeiro instrumento. Em obras 
publicadas nos anos 1940, já se encontra a noção de princípio como algo interno à ordem 
jurídica positivada. Difunde-se o entendimento de que os princípios se encontram, de 
algum modo, no direito positivo. Cabe à doutrina “retirar das normas jurídicas os seus 
princípios gerais, aqueles conceitos que estão inclusos na norma, e que [ela] então põe em 
evidência”(6). Nos anos 1970, o princípio começa a ser entendido, na literatura nacional, 
como espécie de norma jurídica, mas é, ainda, uma concepção incipiente, encontrada 
apenas nas reflexões dos juristas mais argutos e atualizados. Agora, são considerados 

________________________________________________

2CLÓVIS BEVILACQUA, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 4ª edição. São Paulo: Francisco 
Alves, 1931, vol. I., pgs. 111/112.
3EDUARDO ESPÍNOLA e EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, Tratado de direito civil brasileiro. Rio de 
Janeiro e São Paulo: Freitas Bastos, 1940, vol. IV, pgs. 613/614.
4CARLOS MAXIMILIANO, Hermenêutica e aplicação do Direito. 9ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 
1980, pg. 295.
5EDUARDO ESPÍNOLA e EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, obra citada, pgs. 612/613.
6SAN TIAGO DANTAS, Programa de Direito Civil. Aulas proferidas na Faculdade Nacional de Direito 
(1942-1945). Rio de Janeiro: Rio, 1979, 2ª tiragem, pg. 84. 

p. 12 - 22
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“enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão 
do ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer para a elaboração 
de novas normas”(7) (8). Note, também, que não se restringe mais a função dos princípios 
à integração de normas jurídicas (preenchimento de lacunas), mas à própria aplicação 
destas ou mesmo à orientação da atividade legislativa.

Há quem identifique, no advento da atual Constituição Federal, o fato desencadeador 
da disseminação, na doutrina e além dela, do novo enfoque sobre os princípios, gerador de 
verdadeira mudança de paradigma9. Esta identificação sustenta se; afinal, os constituintes 
de 1988, procurando corresponder aos anseios da sociedade brasileira por maior segurança 
jurídica, após os anos da ditadura militar, editaram uma Constituição bastante extensa. 
Pretendendo tratar de muitos temas e não os podendo disciplinar em detalhes, o texto 
constitucional revestiu-se de necessário caráter principiológico. Pouco a pouco, nos 
diversos campos do conhecimento jurídico, a argumentação por princípios firmou-se 
como padrão na literatura brasileira10. A interpretação e compreensão de qualquer regra 
jurídica não se faziam mais centradas nos dispositivos legais ou regulamentares em que 
se abrigava, convindo, ao contrário, transitar argumentativamente em torno das normas 
principiológicas.  

O direito co mercial manteve-se alheio a esta mudança de paradigma. Na literatura 
comercialista não se encontram a enunciação, estudo e aprofundamento dos princípios 
próprios deste ramo jurídico, ao contrário do que tem sido visto com frequência crescente, 
desde o último quarto do século passado, nas outras disciplinas. Aparentemente, não se 
funda a resistência em alguma sorte de aversão à argumentação por princípios; parece, na 

________________________________________________

7 MIGUEL REALE, Lições preliminares de Direito. 9ª edição. São Paulo: Saraiva, 1981, pg. 300. Note-
se que este grande jusfilósofo brasileiro, em suas obras anteriores, não considerou os princípios sob esta 
perspectiva de espécie de norma jurídica, integrante do ordenamento positivo. Em seu Filosofia do Direito, 
surgido em 1953, o tema é abordado como pressuposto necessário de qualquer conhecimento, incluindo o 
jurídico, mas já extrapola o âmbito da colmatação de lacunas (Filosofia do Direito. 10ª edição. São Paulo: 
Saraiva, 1983, pg. 62).
8 PAULO BONAVIDES considera a obra de Crisafulli, de 1952, a primeira a afirmar “categórica e 
precursoramente” a normatividade dos princípios, marcando a transição da fase positivista para a pós-
positivista, na divisão de etapas por ele proposta (Curso de direito constitucional. 16ª edição. São Paulo: 
Malheiros, 2005, pg. 257).
9 EROS GRAU, Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 2002, 
pgs. 120/121.
10 FÁBIO ULHOA COELHO, Princípios do direito comercial – com anotações ao projeto de Código 
Comercial. São Paulo: Saraiva, 2012, pgs. 14/16.
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verdade, que os comercialistas apenas não prestaram a mesma atenção, de seus colegas 
de outras áreas, ao que acontecia no direito brasileiro. As consequências desta resistência 
desatenta, passiva, são visíveis. Com o tempo, diluiu-se no espírito dos profissionais do 
direito e, em especial, dos magistrados, os valores fundamentais concretizados pelas 
normas do direito comercial. A importância da adequada proteção do investimento em 
vista dos interesses dos brasileiros (consumidores, trabalhadores, cidadãos etc), pouco a 
pouco, vem se apagando do conjunto de valores introjetados pelas pessoas da comunidade 
jurídica, em razão da relegação a plano secundário dos princípios jurídicos de direito 
comercial. O resultado, visível aos olhos de qualquer advogado da área, é a ineficácia de 
regras essenciais à atração, retenção e proteção dos investimentos, como, por exemplo, 
a da limitação da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Desconectada de 
argumentações centradas em princípios, esta regra parece anacrônica. Em suma, o tecido 
dos valores da disciplina está esgarçado e é necessário recosê-lo, para que tenhamos 
maior segurança jurídica11.

E aqui estamos no cerne da problemática suscitada pela discussão em torno dos 
princípios, em sua concepção contemporânea: a segurança jurídica. Para avançar nesta 
seara, convém discutir em que medida a teoria dos princípios se relaciona com o aumento 
ou redução da previsibilidade das decisões judiciais.

2 A TEORIA DOS PRINCÍPIOS E A SEGURANÇA JURÍDICA

A partir da era moderna, a argumentação jurídica – e, ademais, o próprio modo 
de ser do direito – tende a não se desvencilhar de uma oposição nuclear, entre duas 
vias argumentativas fundamentais. Nas estratégias gerais de construção de argumentos 
jurídicos, deparam-se doutrinadores e operadores perante alternativas que podemos 
designar por apego ou desapego à lei, em variados graus. Esta oposição assumiu, ao 
longo da história do direito, formulações diversas. A mais conhecida e difundida talvez 
seja a contraposição entre positivismo e jusnaturalismo. Empregando-se tais expressões 
em sentidos muito largos, abstraídas as muitas nuanças características de cada “corrente 
de pensamento” ou “escola” referidas por elas, pode-se esquematizar a tensão ligando o 
positivismo ao apego à lei, e o jusnaturalismo ao desapego12. 
________________________________________________

11 FÁBIO ULHOA COELHO, O futuro do direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2011, pgs. 7/9.
12 “o direito, se quer cumprir sua função, não pode ser unitário. Ele deve conter instrumentos argumentativos 
que tornem confortável ao juiz, quando necessária uma ou outra atitude, afastar-se da letra da lei ou apegar-se 
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A necessária dependência da argumentação jurídica a esta oposição básica decorre 
da complexidade da vida contemporânea. A superação dos conflitos de interesse surgidos 
no seio das relações sociais depende, cada vez mais, da criação de margens argumentativas 
que permitam aos operadores do direito encontrar soluções adequadas, sem negar certa 
premissa indisputável – a de que, mesmo desapegados da lei, estão ainda, de algum 
modo, fortemente apegados ao direito. Não há como se livrar desta tensão, em razão da 
inexorabilidade do aumento da complexidade das relações sociais. Não se trata, portanto, 
de uma questão linguística ou lógica, solucionável no plano teórico, mas de dependência 
derivada do real funcionamento do sistema de superação de conflitos de interesses até o 
momento engendrado pela civilização. 

A oposição básica entre apego e desapego à lei é essencial, não teórica. Mudam 
se, contudo, as teses ventiladas por cada vertente desta oposição, segundo as estratégias 
argumentativas historicamente eficazes. Assim, se, no passado, o desapego à lei conseguia 
se equilibrar no apelo à existência de um conjunto de regras morais ideais, inspirador 
e corretor do direito positivo, impostas pela natureza humana (o direito natural), 
presentemente, isso não convence mais a generalidade dos operadores do direito. Novas 
formulações foram engendradas, para que pudessem fundamentar argumentos dotados de 
racionalidade jurídica, em que o afastamento à interpretação imediata do texto de normas 
positivadas encontre guarida numa ideia geral de aplicação do direito. A invocação de 
direitos fundamentais enunciados positivamente em Constituições tem sido a estratégia 
argumentativa do desapego à lei, desde o descrédito em que mergulharam os argumentos 
de inspiração jusnaturalista. Constituições principiológicas, como a brasileira, estimulam 
a exploração desta estratégia. A regra tem a validade questionada, mediante o confronto 
com princípios constitucionais. O desapego à regra transveste-se de apego ao princípio, 
substituindo a concepção jusnaturalista, na oposição básica do discurso jurídico.

A argumentação por princípios tem sido largamente empregada pela estratégia 
de desapego à lei, buscando para além das regras específicas e desprovidas de caráter 

________________________________________________

a ela. O direito é, assim, resultado da convivência necessária de progressistas e conservadores, justnaturalistas 
e formalistas, alternativos e kelsenianos. O sistema jurídico é produto de múltiplas determinações, que 
não se conciliam no plano da lógica. Em outros termos, como não pode dispensar nem positivistas, nem 
jusnaturalistas, o direito carece de identidade lógica: é e não é a lei. A rigor, se o direito transcende a lei e, 
ao mesmo tempo, reduz-se a ela, só um pensamento dialético (no sentido hegeliano-marxista, que de lógico-
formal não tem nada) pode compreender seu funcionamento e apontar na ideologia algum indício de unidade” 
(FÁBIO ULHOA COELHO. Roteiro de lógica jurídica. 6ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 107).
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principiológico, fundamentos para a não aplicação destas. A inconstitucionalidade da regra 
(para afastar por completo sua incidência) ou sua interpretação conforme a constituição (para 
amoldá-la a determinado objetivo) vale-se da noção de prevalência do princípio. A estratégia 
de desapego acolhe, aqui, elemento comum à do apego, que é a supremacia constitucional. 
Mas, sendo os princípios redigidos necessariamente com uso de expressões abertas, amplia-
se, por esta via, a margem argumentativa contrária à interpretação imediata da regra de 
direito positivo. Ensaia-se, por vezes, contudo, a defesa da prevalência de princípios, 
ao largo da supremacia constitucional. Ou seja, os desapegados da lei argumentam pela 
prevalência do princípio sobre a regra, mesmo quando hierarquicamente equivalentes. 

Na teoria dos princípios, encontram-se elaborações conectáveis às duas vertentes 
da oposição nuclear da argumentação jurídica. RONALD DWORKIN municia a 
argumentação de desapego à lei. Em seu ataque geral ao positivismo – e, em especial, 
ao de HART –, considera os princípios como padrões empregados pelos operadores do 
direito na solução de casos difíceis, que, ao lado das “políticas”, não são albergados pelas 
normas secundárias da formulação hartiana, as de reconhecimento13. Nega, assim, aos 
princípios a condição de normas jurídicas. Contrapõem-nos às regras, vendo nos princípios 
uma dimensão inexistente nestas: o peso. Quando duas regras conflitam, a superação da 
incompatibilidade dá-se pela investigação da validade – uma delas será inválida, em razão 
da anterioridade, generalidade ou inferioridade, bastando investigar qual. Já a colisão 
entre dois princípios resulta numa incompatibilidade solucionável de modo diverso. 
Prestigiar-se-á o princípio de maior peso, remanescendo válido o preterido14.

De outro lado, ROBERT ALEXY municia os argumentos de apego à lei15. Em sua 
teoria dos princípios, estes são classificados, de modo peremptório, como espécie de normas 
jurídicas. ALEXY acompanha DWORKIN na caracterização das regras como normas 
que se aplicam segundo a lógica do tudo-ou-nada, e a repercussão no tocante ao conflito 
e à dimensão do peso dos princípios, sendo estes os pontos comuns das duas abordagens. 
Mas não é apenas ao considerar os princípios como normas que ALEXY colabora para 
a construção de argumentos de apego à lei. Sua principal contribuição se encontra no 
aprofundamento da definição de princípios, apresentados como comandos de otimização. 
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13 El concepto de derecho. Tradução de Genaro Carrió. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, sem data da edição 
argentina, pgs. 99/137.
14 Levando os direitos a sério, São Paulo: Martins Fontes, 2011, tradução de Nelson Boeira, pgs. 23/72.
15 Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, tradução de Virgílio Afonso da Silva, pgs. 85/120.
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Assim definidos, os princípios são normas não sujeitas à lógica do tudo-ou-nada, 
característica das regras. Por esta lógica, se certa norma é fatualmente pertinente e válida, 
deve ser aplicada; se não é, não tem cabimento sua incidência. Os princípios, ao seu turno, 
são aplicáveis na maior extensão possível, ou seja, “dentro das possibilidades jurídicas 
e fáticas existentes”16. Assim, um princípio deve ser aplicado enquanto não encontrar 
barreiras fáticas ou jurídicas. Nesta definição é que operadores do direito podem encontrar 
munição para argumentos de apego à lei. As barreiras fáticas dizem respeito ao conteúdo da 
norma. Ninguém haverá de aplicar o princípio da livre competição na solução de conflito 
atinente à guarda de filhos – depara-se a otimização do comando em obstáculo fático 
intransponível. Aqui, porém, não há maiores desdobramentos; a sutileza argumentativa 
se expressa, a rigor, na “barreira jurídica”, isto é, nas condições jurídicas que limitam a 
otimização da extensão do âmbito de incidência do princípio. Estas barreiras jurídicas são 
outros princípios ou regras. No dizer de ALEXY, “o âmbito das possibilidades jurídicas é 
determinado pelos princípios e regras colidentes”17. Vale dizer, havendo regra específica 
aplicável a determinado fato, isto barra a aplicação de princípios18.

No ambiente jurídico brasileiro, disseminam-se as reflexões de ALEXY como 
teoria universal – malgrado a advertência inicial, no sentido de que intentara assentar 
premissas específicas ao exame dos direitos fundamentais exclusivamente no contexto da 
Constituição alemã19. Como sói acontecer, lamentavelmente, são reflexões mais citadas 
que visitadas, de modo que se espraia, hoje, em doutrinas apressadas da literatura nacional, 
algo como um pastiche da teoria alexyana dos princípios. Este arremedo de erudição, por 
vezes, invoca a teoria dos princípios de ALEXY no contexto de argumentos de desapego 
à lei. Bem examinada, contudo, percebe-se tratar de uma resposta à concepção de que a 
recorrência a princípios jurídicos seria algo diverso da aplicação de regras. Na formulação 
alexyana quem argumenta com apego à lei encontra os elementos para controlar alguns 
arroubos e excessos veiculados por meio da argumentação por princípios. 

Quanto maior for a margem para argumentos de desapego à lei, menor será a 
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16 ROBERT ALEXY, obra citada, pg. 90.
17 Obra e local citados.
18 Para o leitor interessado na discussão em torno da contribuição alexyana, na literatura brasileira, são leituras 
indispensáveis: HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 13ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012; e VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Direitos fundamentais 
– conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012.
19 Obra citada, pg. 31.
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previsibilidade das decisões judiciais e, consequentemente, a segurança jurídica. Sendo 
essencial, para a adequada disciplina das relações econômicas e sociais regidas pelo 
direito empresarial, a mais elevada taxa de previsibilidade possível, deve-se reduzir a 
margem para argumentos de desapego à lei. 

3 A IDEOLOGIA CONTA

Os valores cultivados em sociedade são, eles próprios, valorados. Não são nutridos 
indistintamente, mas priorizam-se uns sobre outros, variando segundo o contexto de 
grupo, tempo e lugar. A hierarquia dos valores, se não pode (e talvez não deva) ser 
positivamente enunciada, é perceptível de modo mais ou menos clara, em especial quando 
considerados apenas dois valores. Desde meados dos anos 1960, a noção de que o contrato 
de consumo deve sujeitar-se a tratamento especial na lei, em razão da vulnerabilidade do 
consumidor, vem se consolidando. A proteção dos consumidores, correspondente a esta 
noção, posiciona-se, então, como valor superior ao associado à liberdade de iniciativa 
econômica. Na hierarquia dos valores, porém, antes não era assim. O pensamento liberal 
(ADAM SMITH), ecoando valor socialmente difundido, considerava a livre competição 
suficiente para que, de modo natural, acabassem atendidos os interesses do consumidor. 
A hierarquização era, então, invertida, posicionando-se a intervenção do estado em prol 
da proteção dos consumidores abaixo da liberdade de iniciativa e competição.

 A valoração dos valores a que me refiro decorre do conceito funcional de 
ideologia, proposto por TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR.20, que se distancia do originário, 
cunhado por MARX, em que a ideia de falsa representação da realidade, a ocultar uma 
relação de dominação, é essencial. O conceito funcional, assentado na noção de valoração 
dos valores, representa, assim, exemplo do que NORBERTO BOBBIO alcunhou de 
significado fraco de ideologia, exatamente pela ausência deste núcleo caro ao conceito 
marxista21. A funcionalização do conceito de ideologia, em TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ 
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20 “Ideologia é termo equívoco, significando, ora falsa consciência, ora tomada de posição (filosófica, política, 
pessoal, etc.). Em nossa concepção, funcionalizamos o conceito. Admitimo-lo como conceito axiológico, 
isto é, a linguagem ideológica é também valorativa. Só que enquanto os valores em geral constituem prisma, 
critério  de avaliação de ações, a valoração ideológica tem por objeto imediato os próprios valores” (Teoria 
da norma jurídica. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1986, pg. 155; Cfr., também, em Direito, Retórica e 
Comunicação. São Paulo: Saraiva, 1973, pg. 150; e em Função social da dogmática jurídica. São Paulo: 
RT, 1908, pgs. 187/188).
21 Dicionário de política. Em co-autoria com NICOLA MATTEUCCI e GIANFRANCO PASQUINO. 4ª 
edição. Coordenação da tradução de João Ferreira. Brasília: Edunb, 1992, vol. 1, pgs. 585/589.
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JR., destaca a neutralização dos valores pela valoração ideológica. Aqui, o propósito é 
diverso: socorre-se do conceito funcional para acentuar que as variações, na hierarquia 
dos valores geralmente difundidos na sociedade, segundo o grupo, tempo ou lugar, não 
pode escapar à atenção de quem se debruce sobre determinadas questões jurídicas.

A reflexão desenvolvida neste artigo parte da premissa de que a ideologia conta, 
quando se trata de aprimorar a previsibilidade das decisões judiciais e melhorar a 
segurança jurídica, elementos de capital importância para a racionalidade da exploração 
de atividades empresariais e barateamento dos preços dos produtos e serviços, na cadeia 
de circulação interempresarial e no fornecimento aos consumidores. Conta, frise-se, a 
ideologia entendida como valoração dos valores, e não no seu significado forte, de falsa 
representação da realidade. 

Ilustra a premissa a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sem que 
tenha havido absolutamente nenhuma mudança no direito positivo (especificamente no 
art. 226 da Constituição Federal, no tocante à questão dos gêneros), este casamento, que 
sempre foi apontado pelos civilistas como típico exemplo de ato jurídico inexistente22, passa 
a ser tido por admitido pela ordem jurídica brasileira. A radical mudança no tratamento 
jurídico do assunto, verificada ao largo de qualquer alteração na ordem positiva, decorreu 
da decisão do Supremo Tribunal Federal, em meados de 2011, no sentido de que a união 
homoafetiva equipara-se à união estável (entre homem e mulher). Em vista da determinação 
da Constituição, de que o Estado promova a conversão de uniões estáveis em casamentos, 
cartórios do país todo passaram a celebrar enlaces matrimoniais entre pessoas do mesmo 
sexo, sem questionamento do Ministério Público, e independentemente de autorização 
judicial. O que se alterou, de 1988 a 2011, não foi a norma positivada, mas a valoração dos 
valores na sociedade brasileira. O exemplo ilustra a premissa de que a ideologia conta (e, 
aliás, conta mais que o direito positivo) na discussão sobre a segurança jurídica. Quem, 
procurando antecipar decisões judiciais, atenta apenas ao ordenamento jurídico positivado, 
não colhe todos os elementos reclamados por uma percuciente conclusão.

Desconheço pesquisa de opinião específica, mensurando percepções dos brasileiros 
em geral, relativamente à posição, na escala de valores geralmente nutridos, da valoração 
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22 Por todos, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de direito civil. 5ª edição. Rio de Janeiro: 
Forense, 1976, vol. I, pg. 560.
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da atividade empresarial como algo importante para toda a sociedade. Pesquisas voltadas 
à confiança do Poder Judiciário, na mensuração estatística das respostas comparativas 
com outras “instituições”, sugerem desconfiança da maioria dos entrevistados em relação 
às empresas e empresários23. Se a ideologia conta, então parte do risco associado à 
imprevisibilidade das decisões judiciais e da consequente insegurança jurídica decorre de a 
sociedade brasileira não valorizar a proteção ao investimento em atividades empresariais; 
não enxergar nesta proteção algo que, na economia globalizada (em que os empresários 
têm o mundo todo para investir), beneficia, em última análise, aqueles consumidores que 
só podem adquirir produtos e serviços no mercado interno brasileiro.

Pois bem. Como a ideologia conta, a questão a enfrentar, na busca por maior 
previsibilidade das decisões judiciais e segurança jurídica, nas relações entre empresários, 
é: como valorizar, na ideologia (valoração de valores), a importância da proteção ao 
investimento empresarial, com vistas a atender ao interesse dos consumidores brasileiros? 

Neste contexto, ressalto a importância de edição, no Brasil, de um Código 
Comercial principiológico, um dos meios para estimular esta valorização.
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POR UMA ADEQUADA LEITURA DO NOVO PARADIGMA                           
CONSTITUCIONAL OU DE COMO O NEOCONSTITUCIONALISMO           

NÃO SUPERA O POSITIVISMO1

FOR A PROPER READING OF THE NEW CONSTITUTIONAL 
PARADIGM OR AS HOW NEOCONSTITUTIONALISM DOES 

NOT SURPASS THE POSITIVISM

Lenio Luiz Streck2 

RESUMO: O Positivismo (nas suas mais diversas facetas) não conseguiu aceitar a 
viragem interpretativa ocorrida na Filosofia do Direito (invasão da Filosofia pela 
linguagem) e suas consequências no plano da doutrina e da jurisprudência. Então, como 
é possível continuar a sustentar o Positivismo nesta quadra da História? Entre tantas 
perplexidades, parece não restar dúvida de que uma resposta mínima pode, e deve, ser 
dada a essas indagações: o Constitucionalismo – em sua versão social, compromissória 
e dirigente – não pode repetir equívocos positivistas, proporcionando decisionismos ou 
discricionariedades interpretativas.

Palavras-chave: Decisão Judicial. Positivismo. Pós-positivismo. Hermenêutica 
filosófica. Teoria da Decisão. Constitucionalismo.

ABSTRACT: Positivism (in its various facets) could not accept the interpretive shift 
occurred in the philosophy of law (invasion of the philosophy by the language) and its 
consequences in terms of doctrine and jurisprudence.  So, how is it possible to continue 
to sustain positivism in this time of history?  Among the many perplexities, seems 
to be no doubt that a minimal response can and should be given to these questions: 
constitutionalism – in this social version, compromissory and directive – cannot repeat 
positivists’ mistakes, providing decisionism or interpretative discretions.

Keywords: Judicial Decision. Legal Positivism. Postpositivism. Philosophical 
hermeneutics. Decision Theory. Constitutionalism.

________________________________________________

1 Este texto está inserido no âmbito das pesquisas realizadas pelo Grupo Dasein – Núcleo de Estudos 
Hermenêuticos, vinculado à UNISINOS. Há vários outros artigos que enfrentam a mesma temática, que inicia 
a ser problematizada a partir da 4a. edição (2011) do Verdade e Consenso, em suas primeiras trinta páginas, 
quando  substituo o termo Neoconstitucionalismo por Constitucionalismo Contemporâneo. 
2 Doutor em Direito (UFSC), Pós-doutor em Direito (Universidade de Lisboa), Procurador de Justiça-RS,  
Professor da UNISINOS-RS e UNESA-RJ, Professor Visitante da Universidades Javeriana (CO), Roma TRE 
(IT) e FDUC (PT), Membro Catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, Presidente de Honra 
do Instituto de Hermenêutica Jurídica.
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1 O NEOCONSTITUCIONALISMO COMO MERA TENTATIVA DE SUPE-
RAÇÃO DO PALEOJUSPOSITIVISMO

Em tempos pós-positivistas – ou de fortes críticas aos diversos positivismos –, é 
absolutamente relevante discutir as condições de possibilidade que a teoria do Direito 
possui para construir respostas aos grandes dilemas surgidos com o advento do, assim 
denominado, Neoconstitucionalismo. 

É nesse sentido que, já de pronto, é preciso ter presente que o termo 
Neoconstitucionalismo incorpora em si uma plêiade de autores e de posturas teóricas 
que nem sempre podem ser aglutinadas em um mesmo sentido. A ciência política 
norte-americana, por exemplo, chama de new constitucionalism os processos de 
redemocratização que tiveram lugar em vários países da chamada modernidade 
periférica nas últimas décadas. Entre esses países, é possível citar o Brasil, a Argentina, 
a Colômbia, o Equador, a Bolívia, os países do leste europeu, a África do Sul, entre 
outros.3 Já no caso da teoria do Direito, é possível elencar uma série de autores, 
espanhóis e italianos principalmente, que procuram enquadrar a produção intelectual 
sobre o Direito a partir do segundo Pós-Guerra como Neoconstitucionalismo, para se 
referir a um modelo de Direito que já não professa mais as mesmas perspectivas sobre a 
fundamentação do Direito, sobre sua interpretação e sua aplicação, no modo como eram 
pensadas no contexto do primeiro Constitucionalismo e do Positivismo predominante 
até então. Assim, jusfilósofos, como Ronald Dworkin e Robert Alexy, representariam, 
na sua melhor luz, a grande viragem teórica operada pelo Neoconstitucionalismo. 

Por vezes, o contexto geral de meus textos e livros se aproximava dessa leitura 
sobre os movimentos que marcaram o Direito no segundo Pós-Guerra porém sempre 
marcada por uma profunda diferença: o modo como se pensava e se procurava dar soluções 
para o problema da interpretação do Direito. No meu caso, minha filiação às filosofias 
que redescobriram a hermenêutica, ainda na primeira metade do século XX (no caso, a 

________________________________________________

3 Por todos, conferir: HIRSCHL, Ran. O novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no 
mundo. Revista de Direito Administrativo, n. 251, maio/agosto de 2009, p. 139-175. Ainda sobre o modo 
como a Ciência Política norte-americana trata da caracterização de um novo constitucionalismo, ver o texto 
de Neal Tate e Torbjörn Vallinder, que refere as condições políticas que caracterizam este fenômeno, entre 
as quais está a transformação no modo de compreender a democracia. (The global expansion of Judicial 
Power: the judicialization of politics. In: ______ (Orgs.). The global expansion of Judicial Power. New 
York: New York University Press, 1995).
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Filosofia Hermenêutica de Martin Heidegger e, posteriormente, a Hermenêutica Filosófica 
de Hans-Georg Gadamer), sempre me colocou à margem de algumas das principais 
conclusões apuradas pela grande maioria dos teóricos do Neoconstitucionalismo. 

Na verdade, nunca consegui concordar com o modo de encarar a relação entre 
Direito e moral ou o problema da interpretação e da aplicação do Direito nos termos 
propostos pelo(s) neoconstitucionalismo(s). Assim, se, em um primeiro momento, 
houve uma aproximação entre minha proposta teórica e o Neconstitucionalismo, isso se 
deu muito mais por questão nominal do que propriamente real. 

Deixando mais claro isso: em nenhum momento me filiei aos postulados teóricos 
provenientes da teoria da argumentação, que veem uma relação de complementariedade 
entre o Direito e a moral. Tampouco fui partidário da fórmula/regra da ponderação como 
modelo privilegiado de realização do Direito por meio dos princípios. Na verdade, em 
minhas pesquisas, sempre desenvolvi uma atividade crítica em relação a ambos os fatores.

Também nunca pude concordar com aquelas propostas neoconstitucionalistas que 
procuravam desenvolver versão mais analítica do fenômeno jurídico, uma vez que minha 
filiação à hermenêutica me atirava inexoravelmente no chão da história e da necessidade 
de dar conta da tradição sobre a qual repousa o fenômeno jurídico (algo que passa ao 
largo das preocupações de uma teoria de matriz analítica). Assim, no contexto do que 
pode ser entendido por Neoconstitucionalismo, minhas ideias sempre representaram 
muito mais uma atitude de crítica do que de associação ou defesa de seus postulados.

Nesse sentido, torna-se necessário afirmar que a adoção do nomen juris 
“Neoconstitucionalismo” certamente é motivo de ambiguidades teóricas e até de mal-
entendidos. Reconheço, porém, que, em um primeiro momento, foi de importância 
estratégica a importação do termo e de algumas das propostas trabalhadas pelos autores da 
Europa ibérica. Isso porque o Brasil ingressou tardiamente nesse novo mundo constitucional, 
fator que, aliás, é similar à realidade europeia, que, antes da segunda metade do século 
XX, não conhecia o conceito de constituição normativa, já consideravelmente decantada 
no ambiente constitucional estado-unidense4.  Portanto, falar de Neoconstitucionalismo 
implicava ir além de um Constitucionalismo de feições liberais – que, no Brasil, sempre 
________________________________________________

4 De fato, após a derrota do Absolutismo, os revolucionários europeus transferiram a supremacia política ao 
Parlamento, depositando toda a confiança na manifestação da volonté générale. Por outro lado, diferentemente 
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foi um simulacro em anos intercalados por regimes autoritários – em direção a um 
constitucionalismo compromissório, de feições dirigentes, que possibilitasse, em todos os 
níveis, a efetivação de um regime democrático em terrae brasilis.5

Destarte, passadas mais de duas décadas da Constituição de 1988, e levando em 
conta as especificidades do Direito brasileiro, é necessário reconhecer que as características 
desse Neoconstitucionalismo acabaram por provocar condições patológicas, que, no 
contexto atual, acabam por contribuir para a corrupção do próprio texto da Constituição. 
Observe-se que, escandalosamente, sob a bandeira neoconstitucionalista, defende-se, 
ao mesmo tempo, um direito constitucional da efetividade; um direito assombrado por 
uma vulgata da ponderação de valores; uma concretização ad hoc da Constituição e uma 
pretensa constitucionalização do ordenamento a partir de jargões vazios de conteúdo 
e que reproduzem o prefixo neo em diversas ocasiões, tais quais: neoprocessualismo 
(sic) e neopositivismo (sic). Tudo porque, ao fim e ao cabo, acreditou-se ser a jurisdição 
responsável pela incorporação dos “verdadeiros valores” que definem o direito justo 
(ver, nesse sentido, as posturas decorrentes do instrumentalismo processual).

Desse modo, fica claro que o neoconstitucionalismo representa, apenas, a superação 
– no plano teórico-interpretativo – do paleojuspositivismo (como bem lembra Luigi 
Ferrajoli), na medida em que nada mais faz do que afirmar as críticas antiformalistas 
deduzidas pelos partidários da escola do direito livre, da jurisprudência dos interesses e 
daquilo que é a versão mais contemporânea desta, da jurisprudência dos valores.
________________________________________________

dessa experiência constitucional, nos Estados Unidos foram criados mecanismos de limitação do poder 
político para controlar não apenas a atuação do Poder Executivo mas também a atuação do Legislativo. 
Assim, enquanto o Estado de Direito formado na Europa continental estava baseado na supremacia dos 
Códigos, o Estado de Direito estado-unidense teve suas raízes na doutrina da supremacia constitucional, 
fundamentada nas formulações teóricas do juiz inglês Edward Coke. Para uma análise mais percuciente 
dessas peculiaridades presentes na formação do constitucionalismo moderno, ver FIORAVANTI, Maurizio. 
Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las constituciones. Madrid: Trotta, 2003.
5 Certamente, a história do constitucionalismo brasileiro não ficou marcada pela sobreposição do direito 
ao poder arbitrário, mas sim, pela constante instrumentalização das Constituições conforme os interesses 
dos donos do poder, que, a partir da estrutura patrimonialista e estamental de dominação política, passaram 
a incorporar, de maneira completamente incoerente, diversos mecanismos de limitação do poder político 
formulados pelo constitucionalismo moderno. Nesse sentido, a importação do Poder Moderador pelo 
imperador D. Pedro I, a formação do controle difuso no início da República Velha e o surgimento do 
controle concentrado durante a ditadura militar, demonstram as incoerências desse constitucionalismo à 
moda brasileira, capaz de incorporar mecanismos de contenção do poder arbitrário em contextos claramente 
autoritários. Para melhor compreensão dessas questões, ver FAORO, Raymundo. Os donos do poder: 
formação do patronato político brasileiro. 3° ed., São Paulo: Globo, 2001.
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Portanto, é possível dizer que, nos termos em que o Neoconstitucionalismo vem 
sendo utilizado, ele representa clara contradição, isto é, se ele expressa um movimento 
teórico para lidar com um direito “novo” (poder-se-ia dizer, um direito pós-Auschwitz 
ou pós-bélico, como quer Mário Losano), fica sem sentido depositar todas as esperanças 
de realização desse direito na loteria do protagonismo judicial (mormente levando em 
conta a prevalência, no campo jurídico, do paradigma epistemológico da filosofia da 
consciência).6

Assim, reconheço, já na introdução da nova edição de Verdade e Consenso7, 
que não faz mais sentido continuar a fazer uso da expressão Neoconstitucionalismo 
para mencionar aquilo que essa obra pretende apontar: a construção de um direito 
democraticamente produzido, sob o signo de uma constituição normativa e da integridade 
da jurisdição.

Em suma, meu lugar da fala é aquilo que chamo de Constitucionalismo 
Contemporâneo (com iniciais maiúsculas), para referir-me ao movimento que desaguou 
nas constituições do segundo Pós-Guerra e que ainda está presente no contexto atual, 
evitando os mal-entendidos que permeiam o termo Neoconstitucionalismo.

2 DE COMO A RAIZ DO PROBLEMA ESTÁ NA CONFUSÃO ACERCA DO 
CONCEITO DE PÓS-POSITIVISMO

Com efeito, a partir de campos diferentes do conhecimento, é possível, já de pronto, 
separar o velho e o novo no Direito. Em outras palavras, se não há segurança para apontar 
as características de uma teoria efetivamente Pós-Positivista e Neoconstitucional. Há, 
entretanto, condições para que se possa dizer “o que não é” e “o que não serve” para 
a contemporânea teoria do Direito, mormente em países com sistemas e ordenamentos 
jurídicos complexos. 

________________________________________________

6 O que se tem visto no plano das práticas jurídicas nem de longe chega a poder ser caracterizada como 
filosofia da consciência. Trata-se de uma vulgata disso. Em meus textos, tenho falado que o solipsismo 
judicial, o protagonismo e a prática de discricionariedades se enquadram paradigmaticamente no paradigma 
epistemológico da filosofia da consciência. Advirto, porém, que é evidente que o modus decidendi não guarda 
estrita relação com o sujeito da modernidade ou até mesmo com o solipsismo kantiano. Estes são muito mais 
complexos. Aponto essas aproximações para, exatamente, poder fazer uma anamnese dos discursos, até porque 
não há discurso que esteja em paradigma nenhum, por mais sincrético que seja.
7 Cf. STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
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Mas, o que a hermenêutica – na leitura que proponho a partir de Verdade e 
Consenso e Hermenêutica Jurídica e(m) Crise8, imbricando Gadamer e Dworkin – 
pode contribuir para a compreensão desse novo constitucionalismo? Quais os pontos de 
encontro entre as análises hermenêuticas e aquelas advindas do terreno da(s) teoria(s) da 
argumentação? Ou, do mesmo modo, qual é a ligação entre a hermenêutica e as teorias 
discursivas compreendidas lato sensu?

Diferenças à parte – e sobre essas se falará mais adiante –, uma coisa é certa: sob 
o novo paradigma neoconstitucional, o mundo prático passou a importar os juristas. O 
Direito já não seria mais o mesmo. Ele já não poderia mais ser epitetado e/ou acusado 
de ser uma mera racionalidade instrumental ou instrumento destinado à proteção dos 
interesses das classes dominantes, resultado das duas fases do legalismo, do nascedouro 
da modernidade ao Direito contemporâneo. As questões morais, políticas e econômicas 
– rejeitadas pelo Positivismo jurídico – passaram a fazer parte da preocupação da 
comunidade jurídica.

Lembremos que, historicamente, as teorias positivistas do Direito recusaram-se 
a fundar suas epistemologias numa racionalidade que desse conta do agir propriamente 
dito (escolhas, justificações etc). Como alternativa, estabeleceram um princípio fundado 
em uma razão teórica pura: o Direito, a partir de então, deveria ser visto como um 
objeto que seria analisado segundo critérios emanados de uma lógica formal rígida. E 
esse objeto seria produto do próprio sujeito do conhecimento. Daí, o papel do sujeito 
solipsista (Selbstsüchtiger).

Na verdade – e Castanheira Neves explica muito bem esse fenômeno –, é dessa 
maneira que se distinguiam, no pensamento jurídico, uma perspectiva teórica (científica) 
e uma perspectiva prática – a teoria e a prática – e se instituía o que se poderá designar 
por dualismo normativista – ser do Direito nas normas (as normas do sistema jurídico) 
e interpretação e conhecimento dele por meio destas, primeiro, e sua aplicação, depois: 
dualismo de entidades, de momentos, de atos. O que exatamente significava, por um lado, 
que o pensamento jurídico entendia o Direito como entidade racional autossubsistente 
ou, segundo um platonismo de normas que o pensava normativo – dogmaticamente 

p. 23 - 41

________________________________________________

8 Cf. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) crise. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2011; _____Verdade e Consenso, op.cit.
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autônomo e objetivado no seu sistema de normas (o Direito que é) – ou seja, como 
sistema autônomo perante a realidade histórico-social de sua prática realização, ou 
sem que, quer as exigências normativo-práticas, provindas dessa realidade, quer a 
problemática também normativamente específica dessa sua concreta realização nessa 
realidade se reconhecessem com qualquer influência codeterminante da sua sistemático-
dogmática normatividade.9 

Isso significa dizer que, para o positivismo jurídico, pouco importava colocar 
em discussão – no campo de uma (ou da) teoria do Direito – questões relativas à 
legitimidade da decisão tomada nos diversos níveis do Poder estatal. No fundo, operou-
se uma cisão entre validade e legitimidade, sendo que as questões de validade seriam 
resolvidas pela análise lógico-semântica dos enunciados jurídicos,10 ao passo que os 
problemas de legitimidade – que incluem uma problemática moral – deveriam ficar sob 
os cuidados de uma teoria política que poucos resultados poderia produzir, visto que 
esbarravam no problema do pluralismo de ideias presente num contexto democrático, o 
que levava, inexoravelmente, a um relativismo filosófico (essa problemática se gravou 
em países com grandes períodos de ausência de democracia, como o Brasil).

Por certo, a pretensão das teorias positivistas era oferecer à comunidade jurídica 
um objeto e um método seguro para produção do conhecimento científico no Direito. 
Isso levou – de acordo com a atmosfera intelectual da época (problemática que ainda não 
está superada) – a uma aposta na racionalidade teórica asfixiante que isolava/insulava 
todo contexto prático do qual as questões jurídicas realmente haviam emergido. Melhor 
dizendo, essa racionalidade teórica possibilitou – e continua a possibilitar – a entender 
o Direito em sua autônoma objetividade. 

Reiterando, os fatos sociais, os conflitos – enfim, a facticidade – não faziam 
parte das preocupações da teoria do Direito. Portanto, ironicamente, a pretensão 
estabilizadora e cientificizante do positivismo jurídico acabou por criar uma babel 
resultante da separação produzida entre questões teóricas e questões práticas, entre 
validade e legitimidade, entre teoria do Direito e teoria política.
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9 Cf. CASTANHEIRA NEVES, António. Escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua 
metodologia e outros. Digesta, Coimbra, Coimbra Editora, v. III, 2008, p. 389.
10 Veja-se a umbilical relação/ligação entre o positivismo normativista e as teorias analíticas da linguagem.
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Essa questão tem seu corifeu em Kelsen, que era um pessimista moral, uma 
espécie de cético que apostava na moral relativista. Para ele, o problema da vinculação 
do Direito à moral se apresenta problemático porque não há como sustentar a moral 
absoluta – válida e vigente em todos os lugares e em todos os tempos (que isso possa 
servir como parâmetro para determinação dos conteúdos das normas jurídicas). Sua 
argumentação procura demonstrar como há vários sistemas morais que variam de 
acordo com a época e o lugar de onde se originam: “o que é mais importante, porém, – o 
que tem de ser sempre acentuado e nunca o será suficientemente – é a ideia de que não 
há uma única Moral, ‘a’ Moral, mas vários sistemas de Moral profundamente diferentes 
entre os outros; e, muitas vezes, antagônicos”11. 

No fundo, Kelsen estava convicto de que não era possível fazer Ciência sobre 
uma casuística razão prática. Com efeito, não é sem razão que a interpretação judicial 
é tratada como um apêndice em sua Teoria Pura do Direito e apenas apresenta interesse 
para auxiliar a diferenciação entre a interpretação que o cientista do Direito realiza 
e aquela que os órgãos jurídicos proferem em suas decisões. Visível a importância 
secundária dada à aplicação do Direito pelos juízes. É nesse nível que faz morada a 
discricionariedade positivista. Esse é, aliás, um dos temas sob os quais a hermenêutica 
discordará das teorias procedural-argumentativas.

3 ALGUNS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO FENÔMENO

Vale a pena insistir nos pontos de convergência das teorias críticas e/ou pós-
positivistas: diante dos fracassos do positivismo tradicional (“exclusivo”, como bem 
retrata Écio Oto na obra Neoconstitucionalismo e Positivismo Jurídico12), a partir da busca 
da construção de uma autônoma razão teórica, as diversas posturas críticas buscaram, sob 
os mais diversos âmbitos, (re)introduzir os “valores” no Direito. Assim, por exemplo, 
diante da demanda por uma tutela que esteja relacionada com a vida, com a dignidade da 
pessoa, enfim, com a proteção dos direitos fundamentais, o que fazer? Qual é a tarefa do 
jurista?

Definitivamente, o novo constitucionalismo – seja qual for seu (mais adequado) 
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11 Cf. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991, p. 74. 
12 Cf. OTO, Écio e POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e Positivismo Jurídico. 3. ed. Florianópolis: 
Conceito, 2012.
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sentido – não trouxe a indiferença. Na verdade, houve uma pré-ocupação de ordem ético-
filosófica: a de que o Direito deve-se ocupar com a construção de uma sociedade justa e 
solidária. Em outras palavras, o desafio neoconstitucional (lato sensu) tem sido o seguinte: 
como fazer com que o Direito não fique indiferente às injustiças sociais? Como fazer 
com que a perspectiva moral de uma sociedade que aposte no Direito como o lugar da 
institucionalização do ideal da vida boa não venha pretender, em um segundo, “corrigir” 
sua própria condição de possibilidade, que é o Direito que sustenta o Estado Democrático? 

Vejamos isso. O Neoconstitucionalismo deveria ser sinônimo de novo paradigma. 
Isso porque o Direito – do paradigma exsurgido no segundo pós-guerra – deixa de 
ser meramente regulador para assumir feição de transformação das relações sociais, 
circunstância que pode ser facilmente constatada a partir do exame dos textos 
constitucionais surgidos a partir do segundo pós-guerra.

Com a desconfiança em relação ao legislativo (e às mutações produzidas pelas 
maiorias incontroláveis), passou-se a apostar em uma matriz de sentido dotada de garantias 
contra essas maiorias eventuais (ou não). Fazer democracia a partir do, e pelo, Direito parece 
que passou a ser o lema dos Estados democráticos. Isso implicou – e continua a implicar – 
mudanças de compreensão: como olhar o novo com os olhos do novo, sem correr o risco 
de transformar o novo no velho? Esse passou a ser o grande desafio da teoria do Direito.

Então, quais seriam os elementos caracterizadores desse fenômeno (que uma 
das vertentes denominou de Neoconstitucionalismo)? Seria uma espécie de positivismo 
sofisticado? O Neoconstitucionalismo teria características de continuidade, e não, de ruptura?

Não há suficiente clareza nas diversas teses acerca do significado do 
Neoconstitucionalismo13 mas isso não constitui problema. Ao contrário, possibilita 
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13 Essa heterogeneidade que permeia o chamado Neoconstitucionalismo acaba por gerar sérios problemas com 
relação ao uso (e o abuso, em alguns casos) dessa nomenclatura. Por essa razão, e na tentativa de tornar ainda 
mais clara minha posição teórica, optei por chamar de Constitucionalismo Contemporâneo meu lugar de fala. 
Portanto, quando falo aqui de Neoconstitucionalismo, refiro-me às posições teóricas que, de alguma forma, estão 
escoradas no constitucionalismo do segundo pós-guerra e que propõem uma atitude crítica perante o Positivismo 
mas que, ao fim, acabam por professar teses similares ao positivismo normativista, ou seja, representam, quando 
muito, uma superação do Positivismo exegético-conceitual-primitivo mas não efetuam salto qualitativo com 
relação à revisão do Positivismo efetuada pelos teóricos normativistas. Não é o caso, evidentemente, de Écio 
Oto, Susanna Pozzolo e Prieto Sanchís. Refiro-me, principalmente, ao ab-uso do termo no Brasil, onde o 
neoconstitucionalismo tem servido para incentivar, nos diversos ramos do Direito, protagonismos judiciais. 
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a abertura para a reflexão. Alguns importantes juristas14 procuram – seguindo a 
antiga classificação de Norberto Bobbio para o Positivismo – classificá-lo em 
neoconstitucionalismo ideológico, teórico ou metodológico. Entretanto, exatamente pela 
perspectiva ruptural que assume e porque a questão é paradigmática, essa classificação 
não assume relevância, pelo menos para os limites de minhas reflexões.

Com efeito – mesmo que se admita essa tricotomia –, a um só tempo, o 
Neoconstitucionalismo seria ideológico porque alça a Constituição a elo conteudístico que 
liga a Política e o Direito (aqui se poderia falar no aspecto compromissório e dirigente da 
Constituição, que é, assim, mais do que norma com força cogente: representa justificação 
político ideológica); seria teórico porque estabelece as condições de possibilidade da 
leitura (descrição) do modelo de constitucionalismo e dos mecanismos para superação do 
positivismo (papel dos princípios como resgate do mundo prático expungido do Direito 
pelo Positivismo, problemática que deve ser resolvida a partir dessa teoria do Direito e 
do Estado); e seria também metodológico porque ultrapassa a distinção positivista entre 
descrever e prescrever o Direito, sendo que, para tal, reconecta Direito e Moral (que ocorre 
sob vários modos, a partir de teses como a cooriginariedade entre Direito e Moral ou o 
papel corretivo que a Moral assumiria nesse novo modelo de Direito).

O Neoconstitucionalismo efetivamente vem gerando controvérsias. Em um primeiro 
momento, Ferrajoli pensava que ele poderia ser uma continuação natural do Positivismo, 
um modo de completar o paradigma positivista no novo contexto do Estado constitucional 
ou que este viria a ser reforçado por aquele15. Entretanto, recentemente, o mestre fiorentino 
alterou sua posição: não considera mais sua perspectiva teórica como sendo parte desse 
fenômeno neoconstitucional. Entende que as posturas teóricas neoconstitucionalistas 
acabam simplesmente por repristinar teses jusnaturalistas que reivindicam uma espécie 
perniciosa de conexão entre o Direito e a Moral.

Daí que, para ele, a questão precisa ser olhada através de outra lente. As 
posturas derivadas do neoconstitucionalismo representam um tipo principialista de 
constitucionalismo; ao passo que, no que tange à proposta teórica de Ferrajoli, ficaria 
melhor colocado o termo constitucionalismo garantista, cuja principal caraterística 
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14 COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo. Un análises metateórico. In: CARBONELL, 
Miguel (Org.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 2003.
15 Cf. FERRAJOLI, Luigi. Iuspositivismo crítico y democracia constitucional. Isonomia, n. 16, 2002.
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reside no fato de operar-se um aperfeiçoamento do positivismo jurídico a partir da 
função normativa atribuída aos direitos fundamentais.16

Essa questão me aproxima de Ferrajoli em um ponto: não é mais possível 
continuar nomeando, tal qual sucedeu com o mestre italiano, minha postura teórica 
de neoconstitucionalista17. Daí minha proposta em falar-se de Constitucionalismo 
Contemporâneo, como faço em Verdade e Consenso.

De todo modo, vale lembrar que o Neoconstitucionalismo tem sido teorizado 
sob os mais diferentes enfoques. Écio Oto, de forma percuciente, faz uma descrição das 
principais propriedades/características desse fenômeno18. Ele fala em onze características.  
Essa “planta” do neoconstitucionalismo possui a assinatura de autores do porte do próprio 
Écio Oto, Susanna Pozzolo, Prieto Sanchís, Sastre Ariza, Paolo Comanducci, Ricardo 
Guastini, com variações próprias decorrentes das matrizes teóricas que cada um segue.19
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16 Este é o posicionamento de Luigi Ferrajoli expresso em recente obra publicada no Brasil: Garantismo, 
Hermenêutica e (Neo)Constitucionalismo, por mim organizada, juntamente com Ferrajoli e André Karam 
Trindade. Este livro, que propõe a abertura de um espaço para diálogo entre juristas brasileiros e o professor 
italiano, é composto por quatro momentos: o primeiro, o estabelecimento, por Luigi Ferrajoli, de suas 
premissas teóricas, no texto Constitucionalismo principialista e constitucionalismo garantista (que motivou 
o debate); o segundo, que consiste na apresentação dos artigos dos autores brasileiros, na forma de réplica 
ao texto apresentado pelo jurista italiano; o terceiro, como uma resposta de Ferrajoli a cada um dos artigos 
que constituem o livro, consistindo em uma tréplica; por fim, a apresentação de um balanço final pelos 
organizadores. FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam. Garantismo, (Neo)
Constitucionalismo e Hermenêutica: diálogos com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.
17 Ver, nesse sentido, meu texto Neoconstitucionalismo, positivismo e pós-positivismo, no livro Garantismo, 
Hermenêutica e (Neo)constitucionalismo, op. cit.
18 Ver, para tanto, Oto, Écio e Pozzolo, Susanna, op.cit, p. 55 e segs. Nessa obra conjunta, Écio Oto, na 
primeira parte, elenca onze características que vêm sendo atribuídas ao Neoconstitucionalismo. Todas elas 
são analisadas por mim no Posfácio da referida obra (p. 171 e segs).
19 Além da presente obra de Écio Oto Ramos Duarte e Susanna Pozzolo, há importantes discussões acerca da 
caracterização do neoconstitucionalismo brasileiro. Vejam-se as contundentes críticas que Dimitri Dimoulis 
faz às três características defendidas por Luis Roberto Barroso (reconhecimento da força normativa da 
Constituição, expansão da jurisdição constitucional e nova interpretação constitucional). Para Dimitri, 
o elemento peculiar – para ele, o único – do que se vem denominando de neoconstitucionalismo estaria 
na crença de que a Moral desempenha um papel fundamental na definição e na interpretação do Direito. 
(Cf. Neoconstitucionalismo e moralismo jurídico. In: SARMENTO, Daniel (Org.). Filosofia e Teoria 
Constitucional Contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 213-225). Outro trabalho de fôlego é 
feito por Daniel Sarmento (O neoconstitucionalismo no Brasil. In: LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo. 
Wolfgang (Coord). Direitos Fundamentais e Estado Constitucional: estudos em homenagem a J.J. Gomes 
Canotilho. São Paulo: RT, 2008, p. 9-49), em que faz uma defesa do neoconstitucionalismo, entendendo 
este como uma teoria voltada para os princípios e para o uso da ponderação, além da firme atuação da 
justiça constitucional para a defesa dos valores e da conectividade do Direito com a moralidade crítica. Em 
Sarmento, nota-se nitidamente que o neoconstitucionalismo está umbilicalmente ligado à defesa do poder 
discricionário dos juízes e do uso da ponderação.
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4.  O NEOCONSTITUCIONALISMO NÃO É PÓS-POSITIVISTA

O pós-positivismo deveria ser a principal característica do neoconstitucionalismo 
mas não é, ou seja, o neoconstitucionalismo somente teria sentido enquanto “paradigma 
do Direito” se fosse compreendido como superador do Positivismo ou dos diversos 
positivismos. Pós-positivismo não é continuidade do Positivismo, assim como o 
neoconstitucionalismo não deveria ser uma continuidade do constitucionalismo liberal. 
Há efetiva descontinuidade de cunho paradigmático nessa fenomenologia, no interior 
da qual os elementos caracterizadores do positivismo são ultrapassados por uma nova 
concepção de Direito. 

Penso que o ponto fundamental é que o positivismo nunca se preocupou em 
responder ao problema central do Direito, por considerar a discricionariedade judicial 
como fatalidade. A razão prática – que o Positivismo chama de discricionariedade – 
não poderia ser controlada pelos mecanismos teóricos da ciência do Direito. A solução, 
portanto, era simples: deixemos de lado a razão prática (discricionariedade) e façamos 
apenas epistemologia (ou, quando esta não der conta, deixe-se ao alvedrio do juiz – eis 
o ovo da serpente gestado desde a modernidade).

Esse ponto é fundamental para que fique bem claro para onde as teorias do 
Direito pós-positivistas (ou não positivistas, o que dá no mesmo) pretendem apontar sua 
artilharia: o enfrentamento do problema interpretativo, que é o elemento fundamental de 
toda experiência jurídica. Isso significa que, de algum modo, todas as teorias do Direito 
que se projetam nesta dimensão pós-positivista procuram responder a esse ponto; 
procuram enfrentar o problema das vaguezas e das ambiguidades dos textos jurídicos; 
procuram, enfim, enfrentar problemas próprios da chamada razão prática – que havia 
sido expulsa do território jurídico-epistemológico pelo Positivismo. 

É nesse sentido que se torna importante consignar que essa expulsão da razão 
prática em favor de uma plenipotenciária razão teórica é algo comum, que atravessa ambos 
os positivismos (tanto o primitivo-legalista, quanto o normativismo-discricionário). 
Com efeito, aquilo que se iniciou com a codificação e a crença na pura lógica formal 
para conformação dos sentidos jurídicos chegou ao paroxismo com as construções 
normativistas (cujo maior exemplo é Kelsen) que chegaram ao ponto de, inclusive, separar 
os níveis de cientificidade do mundo jurídico. Na verdade, é necessário ter presente que 

p. 23 - 41



35Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 1                                jul. / dez. 2013

Kelsen era, antes de tudo, um crítico das tendências sociológicas que começaram a surgir 
no final do século XIX no âmbito da Ciência jurídica (Movimento do Direito Livre e 
Jurisprudência dos Interesses). Entendia o mestre de Viena que o método lógico formal 
da jurisprudência dos conceitos era o que melhor poderia contribuir para a formação 
de uma ciência jurídica rigorosa porém Kelsen sabia que os resultados alcançados 
pelos conceitualistas eram insuficientes, daí seu modelo de ciência ter incorporado os 
elementos do neopositivismo lógico. De todo modo, é importante ter presente que todo 
positivismo, em maior ou menor medida, acaba por efetuar essa exclusão da razão prática 
de sua esfera de atuação, o que, ao fim, irá gerar um problema no nível da interpretação 
jurídica.

Daí o epíteto pós-positivismo, que se refere à emergência de um novo modelo de 
teoria do Direito, no interior da qual o problema da razão prática recebe uma espécie de 
“dignidade epistemológica”.

Daí minha convicção no sentido de somente pode ser chamada de pós-positivista 
uma teoria do Direito que tenha, efetivamente, superado o Positivismo, tanto na sua 
forma primitiva, exegético-conceitual, quanto na sua forma normativista, semântico-
discricionária. A superação do Positivismo implica enfrentamento do problema da 
discricionariedade judicial ou, também poderíamos falar, no enfrentamento do solipsismo 
da razão prática. Implica, também, assumir uma tese de descontinuidade com relação 
ao conceito de princípio, ou seja, no pós-positivismo, os princípios não podem mais 
ser tratados no sentido dos velhos princípios gerais do Direito, nem como cláusulas de 
abertura.

5. O PROBLEMA DA PONDERAÇÃO E O OVO DA SERPENTE DO ATIVISMO-
DECISIONISMO: À GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalmente, cabe referir que, se o pós-positivismo tem sido considerado como 
o principal elemento diferenciador/caracterizador do Neoconstitucionalismo, estou 
convicto de que a ponderação acabou por se transformar no grande problema e, por 
assim dizer, em um obstáculo ao próprio Neoconstitucionalismo (compreendido como 
superador do Positivismo que traz a discricionariedade como um de seus elementos 
estruturais). 
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O que quero dizer é que o Neoconstitucionalismo não pode(ria) e não deve(ria) 
depender de juízos de ponderação, mormente se percebermos que ponderação e 
discricionariedade são faces de mesma moeda. Afinal, no modo como a ponderação 
vem sendo convocada (e aplicada) em terrae brasilis, tudo está a indicar que não passa 
daquilo que Philipp Heck chamava, na Jurisprudência dos Interesses, de Abwägung, 
que quer dizer “sopesamento, balanceamento, ponderação”. Com a diferença de que, na 
Interessenjurisprudenz, não havia a construção da regra da ponderação. Na medida em 
que, nas práticas dos tribunais (assim como na doutrina) de terrae brasilis as colisões 
de princípios são solucionadas a partir de uma ponderação direta, confrontando um 
princípio (ou valor ou interesse) com outro, está-se, na verdade, muito mais próximo 
da velha Jurisprudência dos Interesses, com fortes pitadas da Wertungsjurisprudenz 
(jurisprudência dos valores). E, assim, o Neoconstitucionalismo acaba revelando 
traços que dão condições ao desenvolvimento do ativismo judicial, que à diferença do 
fenômeno da judicialização da política (que ocorre de modo contingencial, isto é, na 
insuficiência dos demais Poderes do Estado), apresenta-se como postura judicial para 
além dos limites estabelecidos constitucionalmente.

Nesse contexto, não surpreende que, embora citada e recitada ad nauseam pela 
doutrina e pelos tribunais, não seja possível encontrar uma decisão sequer aplicando 
a regra da ponderação. Há milhares de decisões (e exemplos doutrinários) fazendo 
menção à ponderação, que, ao fim, é transformada em álibi teórico para o exercício dos 
mais variados modos de discricionarismos e axiologismos.

Penso que a falta de concretização das Constituições programáticas demandou 
uma reformulação na teoria dos princípios, representada pelo abandono do chamado 
critério fraco de diferenciação (que considera princípio e regra com a mesma estrutura 
lógica hipotético-condicional e com diferentes densidades semânticas) para a adoção 
do critério forte de distinção, em que os princípios assumiam estrutura lógica diferente 
daquela que identificava a regra. Isso colocou os princípios sob o manto metodológico 
da ponderação (enquanto que a regra se mantinha na subsunção – sic!), permitiu novas 
possibilidades para os princípios e não demorou muito para que se estivesse falando em 
aplicação direta mediante ponderação controlada pela proporcionalidade (sic). Mas o 
fato é que esse giro não conferiu ao princípio suficiência ôntico-semântica, além de ter 
mantido intacto o erro originário: o mundo prático foi jogado para dentro do sistema e, 
a partir dessa operação, pensado como tal (como sistema), ou seja, o mundo prático que 
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é concreto ou, na falta de uma melhor palavra, pragmático, paradoxalmente é retratado 
ao modo da abstratalidade própria da ideia de sistema. A percepção originária de que 
os princípios não possuíam densidade semântica conteve, bem ou mal, o avanço da 
panprincipiologia mas o equívoco no diagnóstico da crise fez com que os princípios 
elevassem o grau de discricionariedade, decisionismo e arbitrariedade.

Isso tem acarretado, no âmbito da teoria constitucional (ou dogmática 
constitucional), proposições no sentido de que, além da ponderação de princípios, deva 
existir também uma ponderação entre regras (por certo, essa não é a posição de Écio 
Oto, Pozzolo e Prieto Sanchís e tampouco de Alexy). Interessante notar que, se se aceitar 
essa tese – hoje muito difundida em terrae brasilis20 –, a distinção oferecida por Alexy 
não se sustenta. Com efeito, se a ponderação é um dos fatores centrais que marcam a 
distinção entre regras e princípios de Alexy, e se a ponderação é o procedimento do 
qual o resultado será uma regra posteriormente subsumida ao caso concreto, o que se 
tem como resultado da ponderação de regras? Uma “regra” da regra? Uma regra para 
aplicação da regra?

Em termos práticos (e no interior do pensamento alexiano), a distinção entre regras 
e princípios perde a função, uma vez que não há mais a distinção subsunção-ponderação. 
Isso faz com que a ponderação se transforme em um procedimento generalizado de 
aplicação do Direito. Desse modo, em todo e qualquer processo aplicativo, haveria a 
necessidade de uma “parada” para que se efetuasse a ponderação. Tal empresa – estender 
a ponderação para a aplicação de regras – se mostra destituída de sentido prático visto 
que da regra irá resultar outra regra, essa sim, aplicável ao caso. 

De todo modo, o problema principal da ponderação é sua filiação ao esquema 
sujeito-objeto e sua dependência da discricionariedade, ratio final. Desse modo, 
se a discricionariedade é o elemento que sustenta o Positivismo jurídico nos “casos 
difíceis” e nas vaguezas e ambiguidades da linguagem dos textos jurídicos, não parece 
que a ponderação seja “o” mecanismo que livre (ou arranque) o Direito dos braços do 
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20 Por todos, vale mencionar Humberto Ávila, Teoria dos princípios. 9a ed. São Paulo: Malheiros, 2009; 
Luis Roberto Barroso e Ana Paula Barcellos, O começo da história. A nova interpretação constitucional 
e o papel dos princípios no Direito brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto. A nova interpretação 
constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, 
que sustentam a possibilidade de ponderação de regras.
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Positivismo. Pode até arrancá-lo dos braços do positivismo primitivo mas o atira nos 
braços de outra forma de positivismo – axiologista, normativista ou pragmaticista. Veja-
se: a teoria da argumentação – da qual surgiu a ponderação – não conseguiu fugir do 
velho problema engendrado pelo subjetivismo, a discricionariedade, circunstância que 
é reconhecida pelo próprio Alexy, verbis:

Os direitos fundamentais não são um objeto passível de ser dividido 
de uma forma tão refinada que inclua impasses estruturais – ou seja, 
impasses reais no sopesamento –, de forma a torná-los praticamente 
sem importância. Nesse caso, então, existe uma discricionariedade 
para sopesar, uma discricionariedade tanto do Legislativo quanto 
do Judiciário.21

Este é o problema: o sopesamento. Quem escolhe os princípios a serem sopesados? 
Numa palavra: dizer que a ponderação é um elemento caracterizador do 

neoconstitucionalismo está correto mas é exatamente por isso que, nos moldes em que 
situo o Constitucionalismo Contemporâneo, não há espaço para a ponderação. 

Desse modo, afastei-me do Neoconstitucionalismo porque ele aposta em 
elementos não democráticos, como a ponderação e a discricionariedade judicial, ou 
seja, a grande pergunta não é respondida pelas teses neoconstitucuionalistas: Quem 
controla aquele que controla ou diz por último o que a lei (ou a Constituição) é? A 
pergunta que acrescento é anterior: No caso da ponderação, quem escolhe os princípios 
a serem ponderados? Quais os pesos a serem conferidos a cada um dos princípios para 
a construção da regra de ponderação? Mais ainda, a subsunção – admitida para os casos 
fáceis – tem lugar no plano de paradigma filosófico que ultrapassou o esquema sujeito-
objeto? Por que a regra de direito fundamental adscripta (resultado da ponderação) se 
transforma em subsunção de segundo grau ou metassubsunção?

Na perspectiva do Constitucionalismo Contemporâneo que defendo em Verdade 
e Consenso – portanto, para além das diferentes formas de Positivismo –, a juridicidade 
não se dá nem subsuntiva nem dedutivamente. Ela se dá na applicatio, em que interpretar 
e aplicar não são atos possíveis de cisão. Isso implica afirmar – e superar – a distinção 
entre casos fáceis e casos difíceis. É sabido que, para as teorias da argumentação, os 
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21 Cf. ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Luis Virgilio A. Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 611.
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casos fáceis são solucionados pela via da subsunção, circunstância que, no limite, 
dispensa a mediação interpretativa. Afinal, subsunção pressupõe esgotamento prévio 
das possibilidades de sentido de um texto e um automático acoplamento do fato (aqui 
se pressupõe também a cisão entre questão de fato e questão de direito). Como já 
referido, tal perspectiva implica mergulho no esquema sujeito-objeto portanto aquém 
do giro linguístico-ontológico. A questão, entretanto, assume contornos mais complexos 
quando as teorias da argumentação, a partir dessa distinção estrutural easy hard cases, 
sustentam que os princípios (somente) são chamados à colação para a resolução dos 
assim denominados casos difíceis. Mas, pergunto: Um caso pode ser fácil ou difícil 
antes de acontecer juridicamente? Veja-se que, aparentemente, a distinção easy hard 
cases não acarretaria maiores problemas no plano hermenêutico-aplicativo, não fosse 
o seguinte ponto: o de que é pela ponderação que se resolverão os hard cases. Dito 
de outro modo, a admissão da cisão estrutural easy hard cases passa a ser condição 
de possibilidade do ingresso da ponderação no plano da interpretação jurídica. Tudo 
isso para dizer que não se pode mais aceitar que, em pleno Estado Democrático de 
Direito, ainda se postule que a luz para determinação do Direito in concreto provenha do 
protagonista da sentença22. Isso quer dizer que, para além da cisão estrutural entre casos 
simples e casos difíceis, não pode haver decisão judicial que não seja fundamentada e 
justificada em um todo coerente de princípios que repercutam a história institucional do 
Direito. Desse modo, tem-se por superada a discricionariedade (que, no mais das vezes, 
descamba na arbitrariedade interpretativa) a partir do dever fundamental de resposta 
correta que recai sobre o juiz no contexto do paradigma do Estado Democrático de 
Direito. O modo como fazer isso procuro delinear em Verdade e Consenso (Saraiva, 
2011), para o onde remeto o leitor. 
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22 Do mesmo modo, a ideia de imparcialidade pura do juiz ou o uso de estratégias argumentativas para isentar 
a responsabilidade do julgador no momento decisório podem levar à introdução de argumentos de política 
na decisão jurídica. Nesse sentido, são precisas as afirmações de Dworkin: A política constitucional tem sido 
atrapalhada e corrompida pela ideia falsa de que os juízes (se não fossem tão sedentos de poder) poderiam 
usar estratégias de interpretação constitucional politicamente neutras. Os juízes que fazem eco a essa ideia 
falsa procuram ocultar até de si próprios a inevitável influência de suas próprias convicções, e o que resulta 
daí é uma suntuosa mendacidade. Os motivos reais das decisões ficam ocultos tanto da legítima inspeção 
pública quanto do utilíssimo debate público. Já a leitura moral prega coisa diferente. Ela explica por que a 
fidelidade à Constituição e ao Direito exige que os juízes façam juízos atuais de moralidade política e encoraja 
assim a franca demonstração das verdadeiras bases desses juízos, na esperança de que os juízes elaborem 
argumentos mais sinceros, fundados em princípios, que permitam ao público participar da discussão. (in 
Direito de Liberdade: Leitura Moral da Constituição Americana. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 57)
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O LITÍGIO ENTRE OS EUA E A UNIÃO EUROPEIA A RESPEITO 
DO COMÉRCIO DE TRANSGÊNICOS: ASPECTOS JURÍDICOS E 

COMERCIAIS E A ATUAÇÃO DA OMC

Leandro Cardoso Lages1 

RESUMO: Os organismos geneticamente modificados (OGM), também conhecidos como 
transgênicos, representam uma nova tecnologia no campo alimentar. As restrições a essa tecno-
logia decorrem do fato de não se saber quais as consequências que podem advir de sua inserção 
no meio ambiente e se é um potencial causador de riscos aos seres humanos. Em virtude dessas 
incertezas, alguns países da União Europeia criaram restrições ao comércio de transgênicos por 
meio de barreiras comerciais, fato que motivou os EUA a levarem o caso à Organização Mundial 
do Comércio (OMC). O debate polariza-se. De um lado a dúvida quanto a um risco que preocupa 
em virtude das incertezas científicas. De outro lado a constatação de que decorre dos avanços 
tecnológicos na sociedade contemporânea com riscos controláveis por mecanismos de segu-
rança. O presente trabalho analisa a disputa ocorrida na OMC a partir da legislação dos países 
reclamantes e do Protocolo de Cartagena, um tratado multilateral a respeito do assunto.

Palavras-chave: Transgênicos. Comércio internacional. OMC.

ABSTRACT: Genetically modified organisms (GMOs), also known as GMO, represent a new 
technology. The limitations to this technology due to the fact of not knowing what consequences 
may arise from its insertion in the environment and is causing a potential risk to humans. Given 
these uncertainties, some EU countries have set restrictions on trade in GMOs through trade 
barriers, a fact that led the U.S. to take the case to the World Trade Organization (WTO). The 
debate polarizes himself. On one side the question as to a risk that worries because of scientific 
uncertainties. In addition to finding that stems from technological advances in contemporary 
society with controllable risks by security mechanisms. This paper analyzes the WTO dispute 
occurred from the laws of the countries claimants and the Cartagena Protocol, a multilateral 
treaty on the subject.

Keywords: Transgenics. International trade. WTO.
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p. 42 - 62



43Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 1                                jul. / dez. 2013

1 INTRODUÇÃO

Os organismos geneticamente modificados, também conhecidos como 
transgênicos, resultam dos avanços da biotecnologia na agricultura com o propósito 
de maximizar a produção e diminuir o tempo de colheita, além de tornar os alimentos 
resistentes a pragas e doenças.

Por meio de técnicas de engenharia genética, os organismos transgênicos são 
criados mediante a inserção de materiais genéticos de outros organismos. O objetivo 
é criar organismos com características melhoradas em comparação com o organismo 
original.

Existe o receio de que essas técnicas da biotecnologia alterem o equilíbrio 
ambiental em virtude do risco da extinção de integrantes da cadeia alimentar, impactando 
o desenvolvimento sustentável. Predominam dúvidas quanto aos reflexos na saúde 
dos consumidores destinatários de alimentos transgênicos, que não recebem a devida 
informação a respeito da natureza e composição desses produtos (VARELLA, 2005).

As restrições a essa tecnologia decorrem do fato de não se saber quais as 
consequências que podem advir de sua inserção no meio ambiente e se é um potencial 
causador de riscos aos seres humanos.

Em virtude dessas incertezas, alguns países da União Europeia criaram restrições 
ao comércio de transgênicos por meio de barreiras comerciais, fato que motivou os EUA 
a levarem o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC).

O debate polariza-se. De um lado a dúvida quanto a um risco que preocupa em 
virtude das incertezas científicas. De outro lado a constatação de que decorre dos avanços 
tecnológicos na sociedade contemporânea com riscos controláveis por mecanismos de 
segurança. 

Há necessidade de mais estudos a respeito do tema, que envolve o direito 
internacional, o direito ambiental e o direito do consumidor, sendo proposta deste 
trabalho analisar o litígio estabelecido no âmbito da OMC a partir da regulamentação 
internacional a respeito de OGM.
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A regulamentação de OGM encontra variações substanciais nos diversos países 
que desenvolvem a biotecnologia. Essas variações decorrem de questões culturais e 
interesses econômicos e políticos. 

A legislação também sofre influências em virtude de um determinado país se 
encontrar na posição de produtor ou consumidor de alimentos, o que reflete nos níveis de 
segurança adotados por cada país para aceitação dos produtos em seu mercado interno.

Há uma grande diferença entre as legislações dos EUA e da União Europeia, 
principais atores no painel instaurado na OMC a respeito de OGM. As diferenças entre 
essas duas regiões também ocorrem no aspecto cultural e nos hábitos alimentares. Os 
EUA, juntamente com o Brasil, Argentina e outros países do Mercosul abastecem, 
grande parte do mercado consumidor de alimentos da União Europeia.

As tentativas de regulamentação da matéria originaram um tratado multilateral 
sobre os movimentos transfronteiriços de OGM, denominado Protocolo de Cartagena, o 
qual será objeto de análise específica no próximo tópico deste trabalho.

2 O PROTOCOLO DE CARTAGENA

2.1 Introdução

Desde a Conferência sobre o Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro em 
1992 a regulamentação internacional de temas que envolvem questões ambientais tem 
aumentado constantemente, assim demonstrada pela grande normatização da matéria 
envolvendo os OGMs.

Exemplo dessa preocupação internacional com os aspectos ambientais, o 
Protocolo de Cartagena regula o movimento transfronteiriço de qualquer organismo vivo 
modificado resultante da biotecnologia que possa ter efeitos adversos na conservação e 
no uso sustentável da diversidade biológica.

O Protocolo de Cartagena é um tratado sobre biossegurança, em especial sobre 
movimento transfronteiriço de OGMs, assinado durante a Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB) em Montreal, Canadá, em 29 de janeiro de 2000, vigorando a partir de 
11 de setembro de 2003. O nome do protocolo representou uma homenagem à cidade 
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colombiana de Cartagena, onde se realizou a Conferência Extraordinária das Partes, em 
1999, ocasião em que se discutiram as bases do tratado (VARELLA, 2005).

A adesão do Brasil ao referido protocolo deu-se após a promulgação da Lei n. 
11.105, de 24 de março de 2005, a Lei de Biossegurança, que também regulamenta a 
pesquisa, cultivo e transporte de OGMs em território nacional2. 

Desde a sua assinatura em 29 de janeiro de 2000, o Protocolo tem recebido 
ratificação crescente de vários países, o que demonstra a preocupação mundial com a 
biossegurança, em especial com os OGMs, assunto que o conhecimento científico ainda 
não apresentou conclusões evidentes a respeito de sua total inofensividade.

Vários Estados ratificaram o Protocolo de Cartagena3, a exemplo da União 
Europeia. Outros, apesar de assinarem, não o ratificaram, como os Estados Unidos, 
Austrália, Argentina e Canadá, pois ainda analisam os possíveis impactos da 
implementação do Protocolo em suas exportações. A maioria das Partes no Protocolo é 
formada por países em desenvolvimento (MACKENZIE, 2005, p. 138).

Ainda sobre o perfil dos países signatários do Protocolo de Cartagena, Quirino 
(2008, p. 163) esclarece que “a maioria é composta por países sem expressão no 
movimento internacional de commodities agrícolas ou que claramente têm-se posicionado 
como contrários ao uso de organismos geneticamente modificados na agricultura, como 
países da Europa e da África”. Dentre os grandes produtores de transgênicos, apenas o 
Brasil ratificou o Protocolo. Estados Unidos, Canadá e Argentina ainda não o fizeram 
(TEIXEIRA, 2011).

A interferência do Protocolo de Cartagena no comércio internacional afeta 
inclusive os países não signatários do tratado ou os que não o ratificaram. O art. 24 
determina que o comércio de OGM com partes que não ratificaram o Protocolo deve ser 
“consistentes com o objetivo do Protocolo”. Mackenzie (2005, p. 152) defende que a 
expressão “consistentes com o objetivo do Protocolo” seja mais explícita a respeito do 
que é necessário para que os países cumpram suas obrigações junto ao tratado.

________________________________________________

2 BRASIL. Decreto no 5.705, de 16 de fevereiro de 2006. Promulga o Protocolo de Cartagena sobre 
Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Biológica. Publicado no D.O.U. de 17.02.2006.
3 161 países já ratificaram o Protocolo de Cartagena. Fonte: <www.biodiv.org>. Acesso em: 28 mar de 2013.
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Durante as negociações do tratado, cogitou-se da proibição do comércio com 
países que não o ratificassem, o que não foi aprovado, ficando na redação final apenas 
a obrigatoriedade de que os acordos comerciais fossem consistentes com o objetivo do 
Protocolo (KOESTER, 2005, p. 96).

Assim, países que não ratificaram o Protocolo de Cartagena indiretamente 
recebem influência do mesmo, necessitando ajustar-se às disposições do tratado quando 
firmarem acordos comerciais com países signatários.

O fato de determinados países não ratificarem um tratado não significa 
necessariamente sua oposição ao seu conteúdo. As razões da não ratificação podem 
consistir na falta de especialistas, dificuldade de tradução, conhecimento insuficiente 
sobre o tema, ou seja, dificuldades técnicas e administrativas, de tal forma que um 
atraso na ratificação não significa necessariamente oposição à convenção (CANÇADO 
TRINDADE, 1981, p. 16). 

A tendência consiste na adesão cada vez mais crescente ao Protocolo de Cartagena, 
principalmente pela sua influência na relação entre os países no comércio internacional 
e o crescente surgimento de leis de proteção ambiental.

O conflito entre o comércio e o meio ambiente encontra capítulo especial na 
análise da recepção do Protocolo de Cartagena pelos Estados e as regras da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) sobre o tema.

Após essas considerações iniciais a respeito da importância do Protocolo de 
Cartagena, o próximo tópico deste trabalho abordará alguns aspectos, como os objetivos 
do protocolo, a noção de movimento transfronteiriço de OGM e a rotulagem informativa.

2.2 Objetivos, movimentos transfronteiriços de OGM e rotulagem

Em face dos avanços da biotecnologia quanto aos OGMs, o art. 1º do Protocolo 
de Cartagena4 esclarece que o seu objetivo é garantir um nível adequado de proteção 
________________________________________________

4 Art. 1º. Contribuir para assegurar um nível adequado de proteção no campo da transferência, da manipulação 
e do uso seguros dos organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia moderna que possam ter 
efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, levando em conta os riscos 
para a saúde humana, e enfocando especificamente os movimentos transfronteiriços.
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na esfera de transferência, manipulação e utilização segura dos organismos vivos 
modificados geneticamente, resultantes da biotecnologia moderna. 

A preocupação com um nível adequado de proteção decorre do receio de que os 
OGMs possam comprometer a diversidade biológica e a saúde humana. Por este motivo 
o espectro de incidência do protocolo concentra-se no movimento transfronteiriço de 
OGMs em virtude do risco de disseminação (JESUS E PLONSKI, 2006).

Um dos mecanismos adotados pelo Protocolo para assegurar o cumprimento 
do seu objetivo refere-se à obrigatoriedade do país exportador receber autorização 
expressa do país importador para introduzir o OGM em seu meio ambiente, inclusive 
responsabilizando juridicamente o país exportador pela inexatidão das informações 
prestadas, conforme dispõem os artigos 8º a 10 do Protocolo.

Como exemplo disto, o art. 11 do Protocolo determina que no caso de 
comercialização interna de OGM destinado ao uso direto como alimento humano ou 
animal, é necessária a comunicação do fato aos demais países membros do Protocolo.

O texto do tratado não utiliza a expressão usual OGM, mas sim o termo organismo 
vivo modificado (OVM), definido no artigo 3º, “g”, como sendo “qualquer organismo 
vivo que tenha uma combinação de material genético inédito obtido por meio do uso da 
biotecnologia moderna”. Em virtude da utilização do termo OVM ao invés de OGM, 
Quirino (2008, p. 164) demonstra que “os produtos derivados de OGM, como, por 
exemplo, proteínas ou óleo de soja obtidos a partir de soja geneticamente modificada 
ficam fora do âmbito do Protocolo”. 

Também se encontra fora do espectro de incidência do Protocolo, os produtos 
farmacêuticos destinados aos seres humanos e os OGMs destinados a uso confinado 
realizado em conformidade com as normas de importação de cada parte do Protocolo, 
conforme determinam os artigos 5º e 6º do Protocolo.

O termo “movimentos transfronteiriços” citado no art. 1º do Protocolo significa 
cruzamento de fronteiras, inclusive através de importação e exportação. O Protocolo 
trata do comércio de mercadorias, como sementes e alimentos geneticamente 
modificados, principalmente no âmbito internacional de remessa de mercadorias entre 
países (QUIRINO, 2008).
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Considerando que interfere no comércio de mercadorias, Koester (2005, p. 87-
88) sustenta que “o Protocolo é um marco na discussão da relação entre comércio e meio 
ambiente”. Segundo o autor, a Organização Mundial do Comércio (OMC) desempenhará 
importante papel na contribuição para que os Estados respeitem o Protocolo em suas 
relações comerciais.

Sobre esse fato, Quirino (2008, p. 168) demonstra a “preocupação em torno da 
utilização do Protocolo como pretexto para configuração de barreiras não tarifárias ao 
comércio internacional”. Ressalta, também, não ser o objetivo dos idealizadores do 
Protocolo a utilização como instrumento para restringir o comércio internacional por 
meio de falsas barreiras comerciais não tarifárias (QUIRINO, 2008).

Ratificando tais informações, Mackenzie (2005, p. 138) explica que “grande 
parte das negociações do Protocolo foi absorvida por debates sobre sua relação com as 
regras de comércio internacional incorporadas nos acordos da Organização Mundial de 
Comércio (OMC)”.

Sobre os mencionados acordos no âmbito da OMC, cabe destacar o acordo sobre 
as barreiras técnicas ao comércio. De acordo com Oliveira (2005, p. 293) “algumas 
barreiras técnicas visam à proteção aos consumidores através da disponibilização de 
informação adequada e relevante, principalmente na forma de exigências de rotulagem 
ou outras exigências”.

Ao discorrer sobre a rotulagem de OGMs, Lapeña (2005, p. 163) destaca 
a importância do acordo sobre barreiras técnicas, já que os Estados podem impor 
exigências técnicas aos produtos importados, tais como a necessidade de rotulagem 
com a indicação de que se trata de um produto que contém OGM. A rotulagem é tratada 
no Protocolo de Cartagena, onde se impõe a obrigatoriedade de identificação de OGM 
na documentação que acompanha o movimento transfronteiriço, conforme determina o 
art. 18 do Protocolo.

Essa obrigatoriedade de rotulagem independe da constatação de eventual perigo 
que os OGMs possam oferecer, pois o Protocolo baseia-se no processo de fabricação e não 
no produto final. Ou seja, basta que os produtos sejam originados da biotecnologia para 
que se imponha a obrigatoriedade de rotulagem (MALJEAN-DUBOIS, 2005, p. 188).
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Desta forma, conclui-se que o Protocolo de Cartagena ao regulamentar o 
movimento transfronteiriço de OGM interfere diretamente nas relações comerciais entre 
os países, os quais deverão seguir as determinações expostas no tratado em especial 
sobre a rotulagem com a devida identificação da natureza e características do OGM que 
cruza as fronteiras entre países.

No próximo tópico deste capítulo, discute-se de que forma o Protocolo de Cartagena 
trata os potenciais riscos que os OGM podem causar ao comércio internacional.

2.3 O Protocolo de Cartagena e a análise de risco

O Protocolo trata do manejo e uso de OGM, impondo no artigo 2o a obrigação 
de que “o desenvolvimento, manejo, uso e liberação sejam empreendidos de maneira a 
impedir ou reduzir os riscos”. Também se refere aos riscos que envolvem os OGMs, de 
forma que o art. 15, item 1 determina que as avaliações de risco sejam conduzidas “de 
maneira cientificamente sólida” levando-se em consideração “as técnicas reconhecidas 
de avaliação de risco” além de “evidências científicas a fim de identificar e avaliar os 
possíveis efeitos adversos dos organismos vivos modificados”.

A análise dos riscos de liberação de OGMs no meio ambiente reflete a 
preocupação do Protocolo com as questões ambientais conforme se depreende da leitura 
do Preâmbulo do Protocolo5 que tem o seguinte conteúdo: “Reconhecendo que os 
acordos de comércio e meio ambiente devem confirmar-se mutuamente, com a intenção 
de alcançar o desenvolvimento sustentável”. 

Essa convivência entre as regras de comércio internacional da OMC e as 
disposições ambientais do Protocolo de Cartagena representa um terreno fértil para 
disputas entre países, mas segundo Koester (2005, p. 112), “em uma situação de disputa, 
o objetivo é interpretar o que entra em conflito com direitos ou obrigações do Protocolo 
(ou da OMC)”. Até porque, acredita o autor, muito embora o Protocolo adote medidas 
para regular o comércio de OGMs, tais medidas não se contrapõem às regras da OMC 
(KOESTER, 2005, P. 115).
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5 BRASIL. Decreto no 5.705, de 16 de fevereiro de 2006. Promulga o Protocolo de Cartagena sobre 
Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Biológica. Publicado no D.O.U. de 17.02.2006.
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Maljean-Dubois (2005, p. 183) esclarece que o receio de que possa haver um 
conflito entre as regras do Protocolo e da OMC esconde um conflito maior entre meio 
ambiente e livre comércio, porque “enquanto o direito da OMC faz prevalecer o jogo 
do livre-mercado, o Protocolo universaliza o poder de polícia sanitária dos Estados”.

Muito embora o regime da OMC historicamente não tenha embasamento em 
preocupações ambientais, com preponderância da lógica comercial sobre a ambiental, 
atualmente esse debate vem ocupando espaço na agenda do órgão. Prova disso foi a 
criação do Comitê de Comércio e Meio Ambiente na OMC (BARROS-PLATIAU, 
2005).

Em 2006 a OMC analisou o litígio sobre as barreiras comerciais impostas pela 
União Europeia aos produtos transgênicos exportados por países como os Estados 
Unidos. O julgamento desconsiderou o princípio da precaução e reconheceu que 
barreiras comerciais somente poderiam ser admitidas quando houvesse comprovação 
de malefícios causados por transgênicos. O julgamento deixou dúvidas para que novos 
casos sejam analisados pela OMC na medida em que outras barreiras sejam impostas 
com argumentos científicos.

O Protocolo de Cartagena representou um grande avanço na regulamentação 
do comércio de OGMs com o objetivo de conciliar interesses antagônicos como os 
interesses comerciais e ambientais. Sobre a conciliação dos interesses comerciais e 
ambientais no Protocolo de Cartagena, Maljean-Dubois (2005, p. 176) afirmou que 
o tratado “certamente situa-se na fronteira entre o direito internacional ambiental e o 
direito internacional econômico”.

Merece destaque o fato de que o Protocolo não concentrou os seus objetivos 
apenas na dinâmica do movimento transfronteiriço de OGMs. O art. 27 do Protocolo 
de Cartagena, por exemplo, trata da responsabilidade e compensação. O referido artigo 
impõe a obrigatoriedade de adoção de “normas e procedimentos internacionais no 
campo da responsabilidade e compensação para danos que resultem dos movimentos 
transfronteiriços de organismos vivos modificados”. Ao comentar o artigo, Koester (2005, 
p. 97) demonstra a dificuldade de implantação dessa normatização sobre responsabilidade 
e compensação.
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Isso porque, de acordo com Jesus e Plonski (2006, p. 96), “o Protocolo não levou 
em consideração a reduzida capacidade de muitos países, em especial a dos países 
em desenvolvimento, para controlar a natureza e a magnitude dos riscos conhecidos e 
potenciais derivados dos OGMs”. No Brasil, em caso de prejuízos e danos causados em 
virtude de OGMs, cabe responsabilidade civil, administrativa e criminal (VARELLA, 
2005).

O Protocolo de Cartagena envolve aspectos polêmicos e ainda não desmistificados 
pela comunidade científica. Outras discussões surgirão sobre o tema. Somente o tempo, 
o avanço da ciência e a conciliação de interesses ambientais e comerciais contribuirão 
para sua efetiva consolidação.

Após discorrer sobre o Protocolo de Cartagena, um tratado de natureza 
multilateral, nos próximos tópicos este trabalho abordará a legislação dos principais 
países envolvidos no painel instaurado na OMC a respeito do comércio internacional de 
OGM, com o objetivo de compreender os motivos da disputa.

3 REGULAÇÃO DE OGM NA UNIÃO EUROPEIA

Os mais representativos movimentos contrários aos OGMs concentraram-se 
na Europa, nos fins dos anos 90 (BONNY, 2005). A rejeição atingiu o ápice com a 
instituição de uma moratória aos OGMs por alguns países europeus no ano 1999, fato 
que levou à instauração de um painel na OMC, cuja decisão final reprovou a conduta.

Pesquisa realizada no ano de 2001, em todos os países integrantes da União 
Europeia, atestou a rejeição aos OGMs. Dentre as várias indagações realizadas, 
constatou-se que 95% dos europeus gostariam de ter o direito de optar pelos alimentos 
geneticamente modificados, 86% desejaram saber mais a respeito de OGM antes de 
ingeri-lo e 70,9% rejeitaram expressamente o consumo desses alimentos. Na Europa, os 
OGMs dispõem de poucos defensores e partidários (BONNY, 2005).

Bonny (2005) analisou os motivos da rejeição dos europeus aos OGMs6.  De 
acordo com o estudo, os debates iniciaram-se em 1996, quando chegaram à Europa as 

________________________________________________

6 Título original: Why are most Europeans opposed to GMO? Factors explaining rejection in France and Europe.
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primeiras sementes transgênicas originadas dos EUA. Coincidentemente, neste mesmo 
período, a opinião pública estava marcada por questões temerosas, como as transfusões 
de sangue contaminado com HIV, doença da vaca louca e os riscos cancerígenos do 
amianto. Tudo isso gerou desconfiança para com a nova tecnologia de modificação 
genética dos alimentos. Logo se difundiu a ideia de que empresas e autoridades 
públicas às vezes desconsideram certos riscos à saúde a fim de proteger seus interesses 
econômicos ou políticos.

Os difusores iniciais desse movimento contra os OGMs na Europa foram 
organizações ambientalistas como o Greenpeace e Amigos da Terra. Posteriormente 
sindicatos de agricultores e organizações antiglobalização também aderiram ao 
movimento, que foi rapidamente canalizado em redes de informações na Internet.

Bonny (2005, p. 228) destaca o papel da mídia ao dar o passo seguinte para 
desqualificar mais ainda os OGMs através de uma “ampla divulgação dos organismos 
geneticamente modificados e na ênfase sobre seus potenciais perigos”. 

Esses aspectos contribuíram para que o resultado da pesquisa7 realizada nos países 
integrantes da União Europeia atestasse que, para os europeus, os OGMs são vistos 
como inúteis, não naturais e arriscados, pois apenas serviriam a interesses econômicos 
e políticos. As vantagens apresentadas pela biotecnologia foram consideradas pouco 
significativas diante dos riscos potenciais apresentados.

Para Varella (2005, p. 32), “na Europa, os principais argumentos contra os 
produtos geneticamente modificados não se relacionam necessariamente à segurança 
dos alimentos, mas a aspectos políticos, tais como a necessidade de produzir novos 
alimentos quando os alimentos já existentes não são suficientes para alimentar essa 
população”.

Segundo Hommel e Godard (2005, p. 270), esses movimentos de contestação aos 
transgênicos na Europa foram capazes de bloquear o desenvolvimento da biotecnologia 
na região com todas as vantagens apresentadas como promissoras, tais como aumento da 
produtividade, redução dos impactos da agricultura sobre o meio ambiente e a melhora 
das condições de produção nos países em desenvolvimento.
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7 UNIÃO EUROPEIA.  <http://ec.europa.eu/research/pdf/eurobarometer-en.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2013.
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A rejeição a OGM na União Europeia gerou nos EUA o entendimento de que 
os argumentos sobre os riscos representavam uma forma oculta de protecionismo. 
A ausência de manifestação científica atestando os riscos apontados levou o caso à 
discussão no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), a qual refutou 
qualquer medida inibitória da União Europeia ao ingresso de OGM sem base científica 
que justificasse o embargo8. 

Uma análise da legislação dos países da União Europeia a respeito de OGM 
demonstra os motivos pelos quais há rigor nas exigências para comercialização desses 
produtos.

A União Europeia possui a legislação mais ampla e consolidada na esfera de 
biossegurança relativa a OGM. As diretrizes e normas estão embasadas em várias leis, 
sendo as primeiras com destaque inicial para as Diretivas 90/219 e 90/220, ambas de 23 
de abril de 1990 (CARDOSO, ALMADA E MIRANDA, 2009).

A Diretiva 90/220, que disciplinava a utilização confinada de OGM, foi revogada 
e substituída pela Diretiva 2001-18/CE9, de 12 de março de 2001 e alterada parcialmente 
pela Diretiva 2008/27/CE, de 11 de março de 2008. A referida Diretiva define OGM 
como sendo “qualquer organismo, com exceção do ser humano, cujo material genético 
tenha sido modificado de uma forma que não ocorre atualmente por meio de cruzamentos 
e/ou recombinação natural”.

A Diretiva 90/219-CE, que tratava sobre a disseminação voluntária de OGMs, 
foi revogada e substituída pela Diretiva 2009-41/CE10, de 6 de maio de 2009, e em seu 
art. 2º, “b”, define OGM como sendo “um microorganismo cujo material genético tenha 
sido modificado por uma forma de reprodução sexuada e/ou de recombinação natural 
que não ocorre na natureza”.
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8 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. <http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/291r_f_e.
pdf>. Acesso em: 20 mar. 2013.
9 UNIÃO EUROPÉIA. 
<http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:106:0001:0038:PT:PDF>. Acesso em: 
20 mar. 2013.
10 UNIÃO EUROPÉIA.
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:125:0075:0097:PT:PDF>. Acesso em: 
20 mar. 2013.



54Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 1                                jul. / dez. 2013

Para liberação de OGM no meio ambiente ou colocação no mercado, ambas as 
Diretivas exigem a avaliação de riscos ambientais, assim definida como “a avaliação 
dos riscos para a saúde humana e o ambiente, direta ou indiretamente, a curto ou a longo 
prazo, que a liberação deliberada de OGM no ambiente ou a sua colocação no mercado 
possam representar e efetuada em conformidade com o anexo II.”11

As diretivas também destacam a importância de garantir a informação completa 
e fiel aos consumidores, impondo a obrigatoriedade de informação caso o produto 
contenha OGM sem limitar qualquer índice quantitativo.

Teixeira (2011, p. 318) destaca que “a União Européia possui a mais restrita 
legislação sobre rotulagem de transgênicos no mundo”, exatamente por não admitir 
qualquer limitação de percentual mínimo como outros instrumentos normativos 
internacionais.

As Diretivas não constituem a única normatização referente a OGM na União 
Europeia. Cada país integrante tem competência para legislar a respeito do tema, desde 
que obedeça à hierarquia das Diretivas europeias. De acordo com Machado (2009, p. 
1006), “os países que integram a União Européia foram inserindo em suas legislações 
as normas referentes aos OGMs. Apontamos a Lei 28, de 20.6.90, da Alemanha, e a Lei 
92-654, de 13.7.93, da França.”

Após os comentários a respeito da legislação da União Europeia, o próximo tópico 
deste trabalho abordará a legislação dos Estados Unidos, país que iniciou o painel na 
OMC contra a União Europeia em virtude do embargo imposto aos produtos transgênicos.

4 REGULAÇÃO DE OGM NOS ESTADOS UNIDOS

A responsabilidade pela análise, decisão e fiscalização de OGM nos EUA 
cabe a três agências oficiais: United States Departament of Agriculture (USDA)12 , 
Environmental Protection Agency (EPA)13 e Food and Drug Administration (FDA)14.

Os Estados Unidos utilizam um critério de avaliação de produtos geneticamente 
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11 Art. 2º, “8”, da Diretiva n. 2001-18/CE, de 12 de março de 2001.
12 Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.
13 Agência de Proteção Ambiental.
14 Agência Americana de Alimentação e Medicamentos.
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modificados denominado de “Equivalência Substancial”. De acordo com esse critério, 
quando um alimento geneticamente modificado não apresentar diferenças substanciais 
para os alimentos convencionais não haverá necessidade de informação ao consumidor 
através de rotulagem, tornando-se facultativa. Nos demais casos em que não houver essa 
semelhança, a obrigatoriedade quando a rotulagem persiste (CARDOSO, ALMADA e 
MIRANDA, 2009).

Enquanto que nos Estados Unidos os OGMs são considerados uma simples etapa 
da evolução das práticas de seleção de variedades, na Europa correspondem a um novo 
produto advindo de um igualmente novo procedimento.

Nem todos os países utilizam o critério da equivalência substancial. Nos países 
que não utilizam o critério da equivalência substancial, a informação quanto à utilização 
de OGM é obrigatória. 

A utilização do critério da Equivalência Substancial impede que o consumidor 
seja corretamente informado a respeito da forma de produção dos alimentos adquiridos 
e assim possa optar por outro que não contenha OGM, mesmo que seja por simples 
convicção pessoal.

Mae-Wan Ho (2009) entende ser o referido princípio intencionalmente vago e 
mal definido com o objetivo de permitir às empresas que declarem através de testes 
pouco precisos que os produtos transgênicos são equivalentes aos não transgênicos e, 
portanto, tão seguros e naturais quanto aqueles. E demonstra, ainda, como evidência 
da fragilidade dos testes realizados em virtude da equivalência substancial, que houve 
poucos casos de alimentos produzidos mediantes modificação genética que não foram 
considerados como substancialmente equivalentes aos alimentos existentes.

Nem todos os países utilizam esse critério, preferindo informar ao consumidor 
quando se trata de produto transgênico. A utilização de critérios diferentes de identificação 
de OGM contribui para atritos comerciais entre os países, pois aqueles que não utilizam 
a Equivalência Substancial desejam a informação a respeito da origem, composição e 
forma de produção dos alimentos comercializados. 

Mesmo utilizando o critério da Equivalência Substancial, Quirino (2009) 
esclarece que os Estados Unidos possuem uma das mais complexas legislações sobre 
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biossegurança no mundo. Os experimentos com biotecnologia neste país iniciaram na 
década de 70, e nesse mesmo período surgiram as primeiras regulamentações a respeito 
de produtos advindos dessa nova tecnologia.

Sobre a percepção da população americana com relação aos OGMs, pesquisas 
demonstram que há uma atitude geral mais favorável do que em outros países, 
especialmente europeus. Tanto que acreditam que a rejeição aos OGMs origina-se de 
desconhecimento e atraso no campo da biotecnologia ou então derivam de medidas 
protecionistas travestidas de políticas ambientais ou consumeristas (BONNY, 2005). 

A utilização do critério da Equivalência Substancial desde o início pelos Estados 
Unidos, impedindo a rotulagem e informação aos consumidores a respeito da utilização 
da biotecnologia em determinados gêneros alimentícios, provavelmente contribuiu 
para o resultado de pesquisas realizadas no país, evidenciando uma população menos 
informada a respeito do assunto e consequentemente menos resistente a OGM.

Após as considerações a respeito da legislação sobre os OGMs nos Estados 
Unidos, bem como na União Europeia e o Protocolo de Cartagena, o próximo tópico 
deste trabalho abordará a legislação sobre os OGMs no Brasil.

5 O CASO DO PAINEL INSTAURADO NA OMC

Em 29 de agosto de 2003, estabeleceu-se um painel discussivo no âmbito da 
OMC a fim de analisar a demora excessiva da Comunidade Europeia para chegar a 
decisões finais sobre a aprovação de produtos biotecnológicos desde outubro de 1998, 
bem como as proibições impostas por alguns Estados membros em relação a certos 
produtos biotecnológicos.

O painel analisou as medidas restritivas impostas pela União Europeia aos 
produtos derivados de OGM provenientes principalmente dos Estados Unidos, e 
também do Canadá e da Argentina.

O relatório final do Painel foi apresentado às partes em 29 de setembro de 2006 e 
consistia em um texto de 1087 páginas, afora os anexos15.
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15 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/
dispu_e/cases_e/ds291_e.htm>. Acesso em 18 mar. 2013.
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É importante destacar que o Painel não examinou e nem se manifestou a 
respeito da segurança dos produtos oriundos da biotecnologia e se esses produtos eram 
equivalentes às suas contrapartes convencionais16.

A análise do Painel limitou-se aos argumentos da Comunidade Europeia e alguns 
países membros que justificavam a moratária ou proibição de comercialização dos 
produtos transgênicos.

O Painel concluiu que os procedimentos da Comunidade Europeia para a 
aprovação de OGM se inseriam nas regras dos acordos comerciais estabelecidos no 
âmbito da OMC (Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da OMC). Desta 
forma, os riscos potenciais de quaisquer produtos corresponderiam aos riscos cobertos 
e previstos no referido Acordo17. 

Com base nesse referencial, concluiu-se que muitos problemas apontados pela 
Comunidade Europeia referente aos OGMs seriam improváveis de ocorrer na prática, como 
por exemplo, a transferência da resistência aos antibióticos a partir de genes marcadores 
utilizados na produção de algumas plantas transgênicas para bactérias no intestino humano. 
Por outro lado, outras preocupações identificadas, tais como as relativas ao desenvolvimento 
de pesticidas de resistência em insetos-alvo através da exposição a pesticidas, incluindo os 
incorporados em plantas geneticamente modificadas, poderiam ocorrer18. 
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16 Redação original do texto do painel (tradução livre do autor): “In light of this, the Panel did not examine: 
whether biotech products in general are safe or not; whether the biotech products at issue in this dispute are 
‘like’ their conventional counterparts.”
17 Redação original do texto do painel (tradução livre do autor): “Turning to the issues the Panel did examine, 
the Panel first considered whether the EC approval legislation under which the European Communities 
allegedly did not reach final decisions  is properly assessed under the SPS Agreement.  The Panel has found 
that the European Communities’ procedures for the approval of GMOs set out in Directives 90/220 and 
2001/18 are SPS measures within the meaning of the SPS Agreement.  The potential risks to be examined 
in the context of these directives, particularly as described in the annexes to Directive 2001/18, are the types 
of risk covered by the SPS Agreement.”
18 Redação original do texto do painel (tradução livre do autor): “The Panel notes, however, that both the 
evidence provided by the European Communities and the advice provided to the Panel by the experts advising 
it indicate that many of the identified concerns are highly unlikely to occur in practice (e.g., the transfer of 
antibiotic resistance from marker genes used in the production of some biotech plants to bacteria in the human 
gut).  On the other hand, other identified concerns, such as those relating to the development of pesticide-
resistance in target insects through exposure to pesticides (including those incorporated into biotech plants) 
have indeed been documented to occur, including with respect to non-biotech crops.  We reiterate, however, 
that the right of the European Communities to consider these possible risks prior to giving approval for 
the consumption or planting of biotech plants has not been questioned by any of the Complaining Parties.”
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Em virtude dessas observações, o Painel concluiu que a Comunidade Europeia 
aplicou uma moratória sobre a aprovação de produtos biotecnológicos, medida esta 
que não encontrava respado nas regras da OMC (Acordo sobre Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias)19.  

A OMC entendeu que a Comunidade Europeia impôs barreiras comerciais 
indevidas à importação de alimentos transgênicos em virtude de não ter apresentado 
qualquer evidência científica à restrição imposta aos OGMs (CARDOSO, ALMADA E 
MIRANDA, 2009).

Após a decisão, estabeleceu-se um canal de discussão entre os países a fim de 
utilizarem regras mais claras e que evitem obstáculos às relações comerciais entre os 
países envolvidos.

6 CONCLUSÃO

A decisão da OMC não significa a abertura imediata das fronteiras europeias 
aos alimentos oriundos de OGMs. O debate girou em torno da demora na aprovação 
e restrições injustificadas impostas por alguns países da Comunidade Europeia. Nada 
impede que outras exigências sejam criadas, como por exemplo, a necessidade de 
informação a respeito da composição do produto, com a indicação clara e precisa de 
que se trata de gênero alimentício oriundo de modificação genética.

A Comunidade Europeia pode ainda invocar o Princípio da Precaução como 
mecanismo autorizador à imposição de barreiras comerciais, sob a justificativa de que 
se trata de produtos cujos efeitos no consumo ao longo prazo ainda não são totalmente 
conhecidos, porque o Painel em estudo não analisou o referido princípio na disputa.

Discorrendo a respeito da legalidade dessas medidas, Barral (2007, p. 90) sustenta 
que por enquanto “os critérios da OMC têm sido construídos sobre a determinação de se 
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19 Redação original do texto do painel (tradução livre do autor): “The Complaining Parties asserted that a 
moratorium on approvals was in effect in the European Communities between October 1998 and August 
2003.  Based on the evidence before it, the Panel has found that the European Communities applied a general 
de facto moratorium on approvals of biotech products between June 1999 and 29 August 2003, the date of 
establishment of this Panel.  The Panel determined that the moratorium was not itself an SPS measure within 
the meaning of the SPS Agreement.”
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a medida nacional representa de fato um objetivo legítimo ou uma restrição disfarçada 
ao comércio, se a medida tem fundamento científico e se é a medida em questão 
proporcional ao objetivo perseguido.”

Em situações anteriores a OMC também decidiu casos adotando critérios 
similares, como no caso do reconhecimento da ilegalidade de barreira comercial 
europeia à carne bovina norte-americana tratada com hormônios. A OMC analisou o 
caso apenas com base em critérios técnicos e científicos, sem levar em consideração os 
aspectos culturais, já que “os europeus são muito criteriosos com relação a alimentos, 
diferente dos americanos, que comem qualquer coisa sólida ou pastosa” (BARRAL, 
2007, p. 90).

As divergências entre países de culturas tão díspares terminam por interferir no 
comércio internacional. O aspecto cultural influencia até mesmo os métodos e princípios 
de análise de risco empreendida por cada país.

Capalbo, Villas-Bôas e Arantes (2008, p. 385) destacam que, com relação à análise 
de risco para os transgênicos, “nos Estados Unidos é entendido que a atenção deve ser 
direcionada para as propriedades do organismo que será liberado e a ecologia do ambiente 
onde esta liberação acontecerá, e não para o método utilizado na sua obtenção.” 

Esse método de análise de risco é bem diverso do método adotado na Europa, 
em que são levados em consideração outros aspectos. Capalbo, Villas-Bôas e Arantes 
(2008, p. 385) demonstram que: 

Na Europa, os estudos baseiam-se na premissa de que os organismos 
geneticamente modificados podem apresentar riscos adicionais ao 
da espécie selvagem relacionada da qual foram originados. Neste 
caso, o evento que gerou o produto deve ser analisado de forma 
especial, e o fato de ser um produto transgênico é, então, destacado 
entre os demais fatores.

Essas diferentes formas de proceder à análise de risco dos produtos geneticamente 
modificados decorrem de aspectos históricos e culturais de ambos os países, e terminam 
por influenciar o comércio internacional. 

Mas, conforme já mencionado, as questões relativas a barreiras comerciais, e mais 
especificamente as medidas sanitárias e fitossanitárias, envolvem aspectos puramente 

p. 42 - 62



60Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 1                                jul. / dez. 2013

técnicos através de uma interpretação puramente literal do Acordo entabulado no âmbito 
da OMC.

Para Capalbo, Villas-Bôas e Arantes (2008, p. 390), “a biodiversidade está 
relacionada aos valores e tradições culturais das comunidades, que não podem ser 
relegadas a nível inferior de consideração”.

O Painel da OMC referente a transgênicos não foi o primeiro originado em virtude 
de divergências culturais, e nem será o último. Embora o norte da economia mire a 
globalização, os aspectos culturais e tradições permanecerão únicos e peculiares a cada 
região e povo, razão pela qual a OMC terá como desafio nos próximos julgamentos 
analisar não só tais aspectos, mas também o princípio da precaução.
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ANÁLISE CRÍTICA DA JURISPRUDÊNCIA E DA DOUTRINA                              
BRASILEIRAS NA TEORIA DE ROBERT ALEXY

CRITICAL ANALYSIS OF THE BRAZILIAN JURISPRUDENCE                      
AND DOCTRINE IN THEORY OF ROBERT ALEXY

Willame Parente Mazza1

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise crítica da jurisprudência e 
da doutrina brasileiras quanto à recepção da teoria do jurista alemão Robert Alexy. Assim, Alexy 
molda sua teoria preocupado em evitar o decisionismo do juiz e garantir os direitos fundamentais. 
Afirma que as normas de direitos fundamentais possuem, em sua estrutura semântica, distinção 
entre regras e princípios, espécies do gênero norma. No entanto, a crítica é feita ao equívoco dos 
juristas brasileiros que, baseados na jurisprudência dos valores emprestada da doutrina alemã, 
levantaram a tese de que a Constituição é uma ordem concreta de valores, na qual o papel do 
interprete é revelar esses interesses. Dessa forma, por meio da análise das jurisprudências e 
da doutrina pátrias, demonstram-se os pontos mais críticos da ponderação dos princípios, 
concluindo-se que, muito embora, a teoria da argumentação jurídica de Robert Alexy não tenha 
escapado do esquema sujeito-objeto, mantendo-se presa ainda ao paradigma da filosofia da 
consciência, sua teoria não é usada pela jurisprudência em sua proposta original, o que leva ao 
enfraquecimento da democracia e favorece ao protagonismo judicial.

Palavras-Chave: Ponderação. Princípios. Robert Alexy. Discricionariedade.

ABSTRACT: The present paper aims to perform a critical analysis of the Brazilian case law 
and doctrine, concerning reception of the theory of the German jurist Robert Alexy. Thus, 
Alexy casts his theory concerned with avoiding the decisionism of the judge and guaranteeing 
fundamental rights. He affirms that the standards of fundamental rights have, in its semantic 
structure, a distinction between rules and principles, species of the genus norm. However, the 
criticism is directed to the misconception the Brazilian jurists, based on the jurisprudence of 
values borrowed from the German doctrine, have raised the argument that the Constitution is a 
concrete order of values, in which the interpreter’s role is to reveal those interests. In this way, 
through the analysis of case law and the homeland doctrine, it is demonstrated the most critical 
points of principles ponderation, concluding that, although the theory of legal argumentation of 
Robert Alexy had not escaped the subject-object scheme, remaining attached to the paradigm of 
consciousness philosophy, his theory is not used by the jurisprudence in his original proposal, 
which leads to the weakening of democracy and favors judicial protagonism.

Keywords: Ponderation. Principles. Robert Alexy. Discretionary.

________________________________________________
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Direito Internacional Economico e Tributário pela Universidade Católica de Brasília. Especialização em Direito 
Fiscal e Tributário pela Universidade Cândido Mendes - RJ, especialização em Controle na Administração 
Pública pela UFPI, especialização em Direito Público. Possui graduação em Direito pelo Instituto Camillo Filho.
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1  INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa fazer uma análise crítica da jurisprudência e da doutrina 
brasileiras no que concerne ao uso da teoria do jusfilósofo Alemão Robert Alexy. A 
crítica deve ser feita ao equívoco no modo como a tese foi recepcionada pelos juristas 
brasileiros que não atentaram para as realidades distintas entre Brasil e Alemanha. É 
preponderante a tese da jurisprudência dos valores no tribunal alemão, onde existe a 
procura de argumentos para as decisões baseados em valores, afastando-se da estrutura 
rígida da legalidade. Já no Brasil, como afirma Lenio, a grande luta tem sido a de 
estabelecer as condições para o fortalecimento de um espaço democrático de edificação 
da legalidade, plasmado no texto constitucional2.

Assim, percebe-se a incongruência da jurisprudência dos valores recepcionada pelo 
Brasil. Como consequência, os teóricos brasileiros passaram a considerar a Constituição 
uma ordem repleta de valores, sendo os intérpretes os verdadeiros responsáveis em 
revelar tais interesses e valores, baseando-se no que preceitua a jurisprudência dos 
valores alemã. Daí que aparece a Teoria da Argumentação de Robert Alexy, como o 
meio mais específico de implementar tal recepção3. 

No primeiro capítulo do trabalho, será explicado a Teoria dos Princípios e Regras de 
Alexy e suas máximas de proporcionalidade, já que nestas é que se encontra a ponderação 
de princípios, mais especificamente na proporcionalidade stricto sensu, que é o campo 
de aplicação da ponderação. Assim é trazida a crítica de autores, como o professor 
Virgílio Afonso da Silva, ao uso da proporcionalidade pela doutrina e jurisprudência 
brasileiras. Como também, o uso apenas retórico da regra da proporcionalidade para 
sustentar os argumentos nas decisões judiciais.

No capítulo segundo, inicia-se procurando mostrar, pelos exemplos da 
jurisprudência, como a ponderação vem servindo para afastar a aplicação da lei 
democraticamente instituída, mesmo quando ela não apresenta nenhum vício 
(inconstitucionalidade) de ordem formal ou substancial.
________________________________________________

2 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p.48.
3 STRECK, Lenio Luiz. Neoconstitucionalismo, positivismo e pós-positivismo. In: FERRAJOLI, Luigi; 
STRECK, Lenio; TRINDADE, André Karam (Org). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2012, p. 72.
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Dessa forma, serão analisados casos na administração pública, casos envolvendo 
possíveis violações de direitos fundamentais pelos meios de comunicação, casos do 
uso da ponderação para afastamento de exigências impostas para obtenção da carteira 
nacional de habilitação, casos de ponderação do direito à saúde, direito à vida frente 
ao interesse do Estado em não prestar a assistência devida. Analisa-se, ainda, o caso 
Ellwanger para mostrar que, com a utilização da ponderação, levou os julgadores a 
votos não só diferentes bem como opostos.

O trabalho procura mostrar também os problemas e as divergências conceituais 
trazidos pela ponderação no imaginário da doutrina, abordando assim o entendimento 
de autores como Gilmar Mendes, Daniel Sarmento, Ana Paula Barcellos, Luis Roberto 
Barroso entre outros. Acrescentam-se ainda, em todo o trabalho, nos argumentos do 
professor Lenio Streck, Rafael Tomaz e Francisco Motta, algumas críticas da doutrina 
contrária à ponderação e da discricionariedade do juiz ao usar tal artifício em seus 
julgamentos.

2. UM BREVE ESBOÇO DA TEORIA DAS REGRAS E PRINCÍPIOS DE 
ROBERT ALEXY

Robert Alexy, em sua teoria, diz trazer um conceito de Direito não positivista 
pois, para ele, o Direito se estrutura de fatos sociais da decretação e da eficácia, e, no 
conceito não positivista, o Direito acrescenta a essa dimensão fática, ou real, a dimensão 
ideal ou discursiva da correção4.

Na visão de Alexy, ele traz uma preocupação pós-positivista, assim:

Na medida em que reconhece a frequência com que os chamados 
‘hard cases’ atravessam o dia a dia do Direito, e em que se detém no 
modo de construção do sistema (somente) de regras, mas de regras 
e princípios, interessa (a todos os pós-positivistas) saber o que fazer 
diante dos casos (antes tidos como) não contemplados pelas regras. 
Sendo assim, pode-se (e deve-se) compreender estas investigações 
como solução destes casos. A rigor, se o Direito não é mais 
concebido como uma tentativa de restrição da discricionariedade 
judicial (no sentido ‘forte’, aqui adotado), uma vez que se trata 
de tematizar a operatividade de um padrão de julgamento que é 
“invocado” justamente para agregar argumentos que restrinjam 

________________________________________________

4 Alexy, Robert. Constitucionalismo discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 9. 
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a tal “margem de liberdade” (zona de penumbra, ou que seja) do 
tomador da decisão5.

 Dessa forma, Alexy se mostra preocupado em evitar o decisionismo do juiz 
e, assim, garantir os direitos fundamentais. Como afirma Lenio Streck6, durante 
o positivismo, os hard cases eram decididos pelo juiz discricionariamente. Já no 
denominado pós-positivismo e na teoria da argumentação jurídica, a ponderação de 
princípios em conflito passou a ser o principal instrumento para resolvê-los.7 

Alexy afirma que as normas de direitos fundamentais possuem em sua estrutura 
semântica uma distinção entre regras e princípios. Ambos são espécie do gênero 
norma. Para ele, as normas são um conceito semântico, por isso é possível descrever, 
antecipadamente e de forma analítica, suas características estruturais. Assim dividiria as 
normas jurídicas em categorias de regras e princípios. A divisão, portanto, não tem por 
base critérios de generalidade e de especialidade da norma, e sim, em sua estrutura e 
forma de aplicação8. Essa diferença estrutural construída se dá nos conflitos entre regras 
e nas colisões de princípios9. Segundo Lenio10, os princípios seriam, então, normas 
com dever-ser alargado; e as regras, normas de dever-ser restrito. Assim, os princípios 
entram em colisão; e as regras, em conflito. Quando aqueles colidem, utiliza-se de 
um procedimento, antes da resolução do caso concreto, para resolver o problema. Tal 

________________________________________________

5 Motta, Francisco José Borges. Levando o Direito a sério: uma crítica hermenêutica ao protagonismo 
judicial. Porto Alegre: livraria do advogado, 2012, p.145.
6 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 231.
7 Mesmo Alexy procurando controlar a discricionariedade do juiz, Lenio traz a crítica de que sua teoria 
dependerá ainda da subjetividade e da discricionariedade. Assim afirma: No campo jurídico, o “maior 
avanço” parece – mas apenas parece – ter sido dado por Alexy, que de algum modo pretende conciliar o 
método analítico da jurisprudência dos conceitos com o axiologismo da jurisprudência dos valores. Com 
efeito, procurando racionalizar o uso da moral corretiva (p. ex., por meio da jurisprudência dos valores, que 
ele buscou “controlar” racionalmente), Alexy contenta-se em dizer, em um primeiro momento, que os casos 
simples se resolvem por subsunção, o que quer dizer que ele acredita na suficiência ôntica da lei naqueles 
casos em que haja “clareza” no enunciado legal e na rede conceitual que o compõem, ou seja, Alexy, em 
parte, continua apostando no exegetismo, ao menos para a resolução dos casos no âmbito das regras. Para 
além dessa “suficiência ôntico-exegética”, quando estiver em face de um caso difícil, apela para o outro 
nível da semiótica: a pragmática. Mas a palavra final será do sujeito e sua subjetividade. A ponderação 
alexiana, feita para resolver o problema de colisão de princípios, dependerá, ao fim, da discricionariedade. 
Portanto dependerá do ‘sub-jectum’, de um ‘solus ipse’. (STRECK, Lenio. Hermenêutica jurídica e(m) crise: 
uma exploração hermenêutica da construção do Direito. Porto Alegre: livraria do advogado, 2011, p.78)
8 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, n. 798, 2002, p. 25.
9 Motta, Francisco José Borges. op. cit., p. 147.
10 Streck, Lenio Luiz. op. cit., p. 549.
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procedimento chama-se ponderação. De outra forma, as regras são aplicadas diretamente 
nos casos concretos, utilizando-se como procedimento, a subsunção.

Essa distinção entre regras e princípios, para Alexy, constitui elemento 
fundamental para os direitos à proteção, à organização, ao procedimento e à organização 
em sentido estrido e, não somente, da dogmática dos direitos de igualdade e de 
liberdade11. Continua o autor afirmando que a distinção constitui a estrutura de uma 
teoria normativo-material dos direitos fundamentais e, com isso, ponto de partida para 
a resposta à pergunta acerca da possibilidade e dos limites da racionalidade no âmbito 
dos direitos fundamentais12. Considera, assim, as regras e os princípios como normas 
porque dizem o que deve ser, os quais podem ser formulados por meio das expressões 
deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto 
as regras, razões para juízos concretos de dever-ser13.

As regras são, portanto, normas que são satisfeitas, ou não. Expressam deveres 
definitivos que são aplicados por subsunção. Já os princípios são deveres prima facie, 
que passam por um sopesamento, quando colidentes, para serem realizados na maior 
medida possível, conforme as possibilidades fáticas e jurídicas.

Alexy mostra a diferença entre regras e princípios por meio da colisão entre 
princípios e do conflito entre regras. No conflito entre regras, segundo o autor, soluciona-
se introduzindo em uma das regras uma cláusula de exceção para eliminar o conflito, 
ou declarando uma das regras inválidas. Assim, afirma ainda, que não é possível que 
dois juízos concretos de dever-ser contraditórios sejam válidos. No entanto, se não for 
possível colocar a cláusula de exceção, resolve-se o conflito por meio das regras como 
Lex posterior derogat legi priori e Lex specialis derogat legi generali. O importante é 
que é uma decisão sobre validade14.

Na colisão de princípios, não se decide no campo da validade, ou seja, se um 
princípio proíbe algo, e outro permite, um dos princípios tem que ceder mas não será 
declarado sua invalidade pois ambos continuam existindo no mundo jurídico15.
________________________________________________

11 Alexy, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 85.
12 Ibid., p. 85.
13 Ibid., p. 87.
14 Alexy, Robert. op. cit., p. 92-93.
15 Ibid., op. cit., p. 93.
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Para resolver os conflitos de princípios, Alexy apresenta a Lei de Colisão, que 
procura traçar critérios para a atividade ponderativa. Dessa forma, a ponderação traria 
uma densificação valorativa das normas (regras e princípios)16. Quanto ao caráter 
prima facie dos princípios, Lenio afirma que essa precedência constitui um caráter 
‘prima facie’ do valor dos princípios. Isso é assim porque Alexy entende que a teoria da 
argumentação jurídica é um caso especial de uma argumentação prática, sendo que, 
por isso, reporta-se à existência de interpretações ‘prima facie’, ou seja, dissociadas 
de casos concretos17. 

Vista a teoria dos princípios, Alexy traz uma conexão entre essa teoria e 
a proporcionalidade. Ele afirma que a natureza dos princípios implica a máxima 
proporcionalidade porque a proporcionalidade com suas três máximas é deduzível 
da natureza dos princípios. Essas três máximas parciais da proporcionalidade são 
a da adequação, a da necessidade (mandamento do meio menos gravoso) e a da 
proporcionalidade em sentido estrito, que é o campo da ponderação propriamente 
dito e que decorre do fato dos princípios serem mandamentos de otimização em face 
das possibilidades jurídicas – a adequação e a necessidade da mesma forma mas em 
face das possibilidades fáticas18. Portanto, para Alexy, quando estiver frente a uma 
colisão de direitos fundamentais, a solução dar-se-á primeiro pela adequação do meio, 
posteriormente se utiliza a necessidade desse meio; para só depois, utilizar a ponderação.

Dessa forma, sendo a proporcionalidade em sentido estrito o campo da 
ponderação, Alexy afirma que a lei da ponderação seria: Quanto mais alto é o grau do 
não cumprimento ou do prejuízo de um princípio, tanto maior deve ser a importância 
do cumprimento do outro, sendo medido nas seguintes etapas:

Em primeiro passo, deve ser comprovado o grau do não cumprimento 
ou do prejuízo de um princípio. A esse deve, em segundo passo, 
seguir a comprovação da importância do cumprimento do princípio 
em sentido contrário. Em terceiro passo, deve finalmente ser 
comprovado se a importância do cumprimento do princípio em 
sentido contrário justifica o prejuízo ou não cumprimento do outro19. 

________________________________________________

16 Streck, Lenio. op. cit., p. 236
17 Ibid. op. cit., p. 236..
18 Alexy, Robert. op. cit., p. 116-117.
19 Alexy, Robert. A fórmula peso. In: Constitucionalismo Discursivo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007, p. 133.
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Alexy cria uma relação entre a intensidade de intervenção de um princípio em 
outro com o grau de importância do fundamento dessa intervenção. De tal forma que 
cria uma escala com os graus leve, médio e grave. Interessante para essa compreensão 
é o exemplo de uma ponderação entre o direito à saúde e à liberdade de profissão. No 
seu exemplo, ele analisa o dever dos produtores de tabaco em colocar dizeres em seus 
produtos advertindo os perigos do fumo para a saúde. Assim, considera-se esse tipo de 
intervenção como leve na liberdade de profissão. Por outro lado, uma proibição completa 
de todos os produtos de tabaco seria uma intervenção grave. Com relação à importância 
do fundamento, o autor considera, nesse caso, por exemplo, que o fundamento para o 
dever de colocação das advertências nos produtos é a proteção à saúde e, portanto, o 
peso dos fundamentos justificadores da intervenção é alto. Dessa forma, se a intervenção 
for classificada como leve e o grau de importância do fundamento da intervenção como 
alto, o resultado justifica essa intervenção.20

Alexy procura mostrar com a lei da ponderação que, equilibrando “pressupostos”, 
é possível fazer julgamentos racionais sobre: em primeiro lugar, a intensidade de 
interferência; em segundo lugar, o grau de importância; em terceiro lugar, sua relação 
uns aos outros”21. Demonstra ainda que, de modo racional, por meio de uma ponderação 
de princípios que se colidem, pode-se obter um resultado.

Importante salientar que, segundo Alexy22, a proporcionalidade é uma regra, e 
não, um princípio, ou seja, as três máximas da proporcionalidade – a adequação, a 
necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito – são regras, e não, sopesadas 
contra algo. Não se pode dizer que elas, às vezes, tenham precedência e, às vezes, não. 
O que se indaga é, na verdade, se as máximas parciais foram satisfeitas, ou não, e sua 
não satisfação tem como consequência uma ilegalidade.

Nesse mesmo sentido, Virgílio Afonso da Silva fala do problema terminológico 
no que consiste o uso da regra da proporcionalidade como princípio, pelo menos não 
com base na classificação de Alexy pois não tem como produzir efeitos em variadas 
medidas, já que é aplicado de forma constante, sem variações23.
________________________________________________

20 Alexy, Robert. op. cit., 2007, p. 133-134.
21 Palestra Revisão Constitucional, Democracia e Representação, realizada por Robet Alexy, em Teresina, 
Piauí, no II Congresso de Ciência Política e Direito Eleitoral, em 16.6.2012.
22 Alexy, Robert. op. cit., 2011.
23 SILVA, Virgílio Afonso da. op. cit. p. 26
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Interessante ainda é o uso indiscriminado do termo princípio da proporcionalidade 
na doutrina brasileira, principalmente porque o princípio referido não tem o mesmo 
significado de princípio na acepção da Teoria de Alexy24.

O autor também comenta a utilização descomprometida da regra da 
proporcionalidade pela jurisprudência brasileira. Como ele afirma, nas decisões é 
comum referir-se como fundamento para tornar o ato inconstitucional a expressão à luz 
do princípio da proporcionalidade. Assim, os tribunais se limitam a simplesmente citar 
a regra da proporcionalidade sem nenhum processo racional ou estruturado de controle 
dessa proporcionalidade. Como afirma o autor, o raciocínio é simplista e mecânico, ou 
melhor, para declarar o ato inconstitucional os tribunais afirmam resumidamente que a 
constituição consagra a regra da proporcionalidade; o ato questionado não respeita 
essa exigência; o ato questionado é inconstitucional25.

A jurisprudência brasileira utiliza, portanto, o princípio da proporcionalidade 
ou da ponderação de uma forma descomprometida sem levar em consideração toda a 
racionalidade que Alexy propõe em sua teoria, pelo seu método matemático, que busca 
aplicar a máxima da ponderação com maior cientificidade. Ademais, quando aplica a 
ponderação, ainda atribui tal teoria ao autor alemão para justificar suas decisões. Isso 
será percebido melhor no tópico seguinte quando da análise de algumas jurisprudências.

3. COMO A JURISPRUDÊNCIA E A DOUTRINA BRASILEIRAS RECEPCI-
ONARAM A TEORIA DE ROBERT ALEXY

Pode-se iniciar este tópico com a crítica formulada por Jorge Reis Novais à 
ponderação, apesar de endereçada ao Direito português, pode ser facilmente transposta 
para o Direito brasileiro:

O recurso à ponderação de bens no Direito Público e, designadamente, 
no domínio que aqui nos ocupa exclusivamente, o das restrições aos 
direitos fundamentais, generalizou-se, nos últimos cinquenta anos, 
de uma forma tão avassaladora que pôde ser designada, criticamente, 
numa caracterização que revela a controvérsia que acompanha 
esse processo, como determinando uma substituição do Estado de 
Direito pelo Estado da Ponderação (LEISNER). Impossibilidade de 
colher da Constituição parâmetros materiais susceptíveis de balizar 

________________________________________________

24 SILVA, Virgílio Afonso da. op. cit. p. 27.
25 SILVA, Virgílio Afonso da. op. cit. p. 32.
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objetivamente o recurso ao método, subjetivismo, intuicionismo e 
arbitrariedade, transferência ilegítima de poderes do Legislativo para 
o juiz com substituição da reserva de lei pela reserva de sentença, 
dissolução dos controlos típicos de Estado de Direito, corrosão da 
força normativa da Constituição, nivelação e indiferenciação dos 
direitos fundamentais, tirania dos valores e fórmula vazia, de tudo a 
ponderação de bens no domínio dos direitos fundamentais tem sido 
e, com argumentos de peso, acusada26.

Com o advento da Constituição de 1988, significativa parcela da doutrina passou 
a dar ênfase aos princípios constitucionais, os quais, na maioria das vezes, passaram a 
ser tratados como continuação dos velhos princípios gerais do Direito, característicos 
do positivismo exegético. A falta de uma nova teoria da norma, de uma nova teoria 
das fontes e de uma teoria da interpretação/decisão fez com que se buscasse no Direito 
estrangeiro uma nova forma de enxergar a Constituição, uma vez que o modelo liberal-
individualista que alicerçava o Direito brasileiro era incapaz de lidar com a nova realidade 
constitucional, a Constituição repleta de princípios dotados de caráter normativo e de 
direitos fundamentais de segunda e de terceira dimensões. A solução, no entanto, acabou 
forjada no Direito alemão, mais precisamente na Teoria dos Direitos Fundamentais de 
Robert Alexy. Melhor dizendo, partiu-se de uma leitura apressada do referido autor, 
quando não mixada com a jurisprudência dos valores alemães. O resultado mais notável 
é o papel que a ponderação de princípios, de valores, de bens, de interesses (não há 
muita diferença naquilo que é ponderado!) passou a desempenhar na prática jurídica. 
Pior ainda, é possível dizer que Alexy foi traído pelo Direito brasileiro pois, não obstante 
as possíveis críticas à sua teoria, ela nunca foi aplicada de forma séria pelos Tribunais 
pátrios. Apesar disso, Alexy figura como argumento de autoridade em muitos julgados, 
notadamente para sustentar decisões eivadas de notável discricionariedade. 

Acontece, como diz o professor Lenio, que a crítica deve ser feita ao equívoco no 
modo como a tese foi recepcionada pelos juristas brasileiros, que não atentaram para as 
realidades distintas entre Brasil e Alemanha. É preponderante a tese da jurisprudência 
dos valores27 no tribunal alemão, onde existe a procura de argumentos para as decisões, 
________________________________________________

26 NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela 
Constituição. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 640.
27 Na doutrina de Mario Losano, percebe-se a recepção da jurisprudência dos valores no sistema jurídico 
brasileiro. Segundo o autor, a jurisprudência dos valores pretende indicar qual é a origem dos valores que 
guiam a decisão do juiz quando a norma positiva não lhe oferece critérios suficientes para avaliar o caso 
concreto. (...) as normas são imprecisas ou lacunosas, então intervém a jurisprudência dos valores para indicar 
quais valores podem ser aplicados compativelmente com o ordenamento jurídico. (...) se esses valores não
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baseados em valores, afastando-se da estrutura rígida da legalidade. Já no Brasil, 
como afirma Lenio, a grande luta tem sido a de estabelecer as condições para o 
fortalecimento de um espaço democrático de edificação da legalidade, plasmado no 
texto constitucional28. Continua o autor explicando a incongruência da jurisprudência dos 
valores recepcionada pelo Brasil quando afirma que a doutrina brasileira, representada 
pelos neoconstitucionalistas, ao fazer leitura superficial da teoria da argumentação de 
Robert Alexy, pegou emprestado da jurisprudência dos valores sua tese fundante de 
que a Constituição é uma ordem concreta de valores, sendo o papel dos intérpretes o de 
encontrar e revelar esses interesses ou valores.29

Um primeiro exemplo pode ser visto na forma como a ponderação vem servindo 
para afastar a aplicação da lei democraticamente instituída, mesmo quando esta não 
apresenta nenhum vício (inconstitucionalidade) de ordem formal ou substancial. 

O Código Civil prescreve. em seus artigos 313 e 314, duas regras alicerçadas 
na autonomia da vontade, segundo as quais o credor não pode ser obrigado a receber 
prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, nem a receber por partes 
se assim não se ajustou. Com efeito, o parcelamento do débito não pode ser imposto 
ao credor, mormente quando há título executivo judicial reconhecendo seu direito. Em 
ação na qual se postulava, em fase de cumprimento da sentença, o pagamento de R$ 
346.494,64 – valor de caráter indenizatório, devido à esposa e aos filhos de pessoa 
falecida em decorrência de ato ilícito praticado pelo hospital demandado –, o juiz e o 
Tribunal acolheram o pedido de parcelamento, em 60 prestações, formulado pela parte 
ré. Para tanto, utilizou o subterfúgio da ponderação:

Não obstante o direito garantido aos credores pela decisão transitada 
em julgado, ainda assim tenho que no caso concreto, diante das 
suas peculiaridades, mostra-se razoável o parcelamento do débito, 
conforme entendeu o juízo ‘a quo’.
(...)

________________________________________________

transparecem claramente da norma, o juiz pode recorrer aos princípios que orientam um setor legislativo 
inteiro. Se, depois, também essa via resulta impraticável, pode remontar aos princípios ainda mais gerais, 
inferidos da Constituição. (LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no Direito. São Paulo: Martins Fontes, 
2010, p. 252-254)
28 STRECK, Lenio. op. cit., p. 48.
29 STRECK, Lenio. Neoconstitucionalismo, positivismo e pós-positivismo. In: FERRAJOLI, Luigi; STRECK, 
Lenio; TRINDADE, André Karam (Org). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado. 2012, p. 72.
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Robert Alexy30, em sua Teoria dos Direitos Fundamentais, apoia-se, 
essencialmente, na aplicação da proporcionalidade, com o método 
da ponderação, o qual leva em conta o grau de importância das 
consequências jurídicas dos direitos em colisão: se a importância 
da satisfação de um direito fundamental justifica a não satisfação 
do outro.

Assim, considerando a existência de conflito de interesses entre as 
partes, ou seja, em relação ao hospital, encontra-se presente a saúde 
pública; e, quanto aos credores, há o direito individual e particular ao 
recebimento dos valores devidos pela entidade hospitalar, entendo 
que a solução deve se dar com base no juízo de ponderação. Este 
direciona, portanto, no sentido de que deve preponderar, no caso, o 
interesse público, vale dizer, o direito à saúde pública, notadamente 
pelos prejuízos que poderão advir no futuro, pois a comunidade 
poderá ficar sem atendimento pela ruína financeira do hospital.

Por isso, a decisão agravada nos termos em que foi proferida, 
preserva ambos os interesses das partes: de um lado, a comunidade 
se beneficia com a continuidade da prestação do serviço de 
assistência à saúde pela entidade hospitalar; de outro, em razão do 
parcelamento do débito, os credores começam a receber os valores 
a que têm direito há tanto tempo. Em consequência, o parcelamento 
da dívida torna viável o cumprimento da execução como também o 
gerenciamento das parcelas recebidas pelos credores, sem o perigo 
de dilapidação do patrimônio31.

Em outro caso, discutia-se a desconstituição do ato de nomeação de servidora 
pública que, após ter sido nomeada, teve seu registro negado pelo Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) em razão da constatação de irregularidades no concurso público prestado. 
A pretensão da servidora embasou-se no fato de não ter sido instada a se manifestar 
no curso do processo que tramitava no TCE e na ausência de processo administrativo 
prévio à desconstituição do ato, tudo isso culminando na inobservância do contraditório 
e da ampla defesa.

O Tribunal de Justiça, reconhecendo que o Município demandado, em virtude da 
decisão do TCE que negou registro às admissões efetuadas em razão do concurso público em 
questão, teria procedido na desconstituição dos respectivos atos sem a instauração de processo 
administrativo. Além disso, entendeu que, em se tratando de servidora pública nomeada e 
________________________________________________

30 Colisão de Direitos Fundamentais e Realização de Direitos Fundamentais no Estado de Direito Democrático, 
Revista de Direito Administrativo, nº 217, pp. 67-79.
31 BRASIL, Tribunal de Justiça do RS. Agravo de Instrumento Nº 70032127474, Sexta Câmara Cível, Relator: 
Artur Arnildo Ludwig, julgado em 20/10/2009.
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empossada, exercendo as funções inerentes ao cargo, a anulação de sua nomeação e posse 
somente poderia efetuar-se após a formalização de procedimento administrativo pautado 
pelos princípios do contraditório e da ampla defesa. Todavia, efetuando uma ponderação de 
princípios afastou tal exigência e chancelou o proceder da administração pública:

Todavia, a partir da análise mais alentada do caso concreto, tenho 
que a solução da lide não se resume à mera aplicação de tais 
normas, porquanto o caso em comento atrai a incidência de diversos 
princípios constitucionais.

In casu, observa-se que há colisão entre os princípios do 
contraditório e da ampla defesa e os da moralidade administrativa e 
da boa-fé portanto a solução do feito passa pela ponderação, como 
leciona o insigne jurista Robert Alexy32. Nesse contexto, tenho que, 
sob as circunstâncias do caso concreto, estes princípios possuem 
maior peso que aqueles33.

Trata-se de mais um emblemático exemplo no qual a ponderação, aliada ao álibi 
do caso concreto, serve de pretexto para o proferimento de decisões absolutamente 
discricionárias. O pior é que, apesar de mencionado como base teórica para a decisão, 
Alexy é traído pelo julgador, uma vez que passa longe da teoria da argumentação 
do jurista alemão a fórmula utilizada, no caso, para se chegar à conclusão de que a 
moralidade administrativa e a boa-fé possuem maior peso que o contraditório e a ampla 
defesa.

O mais impressionante é que o mesmo julgador, em outro caso, ao discutir a 
legalidade de tempo de serviço averbado em favor da parte autora, entendeu por rechaçar 
a tese de que a possibilidade de revisão do referido ato estaria afastada pelo escoamento 
do prazo de cinco anos, por entender que, na espécie, haveria colisão entre os princípios 
da segurança jurídica, de um lado, e da legalidade, da moralidade administrativa e 
da boa-fé, de outro. Portanto, a solução do feito passa pela sua ponderação, como 
leciona o insigne jurista Robert Alexy34, devendo prevalecer, no contexto, estes últimos 
princípios, por possuírem maior peso que aqueles35.
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32 Colisão de Direitos Fundamentais e Realização de Direitos Fundamentais no Estado de Direito 
Democrático, Revista de Direito Administrativo, nº 217, pp. 67-79.
33 BRASIL, Tribunal de Justiça do RS. Agravo de Instrumento Nº 70032127474, Sexta Câmara Cível, 
Relator: Artur Arnildo Ludwig, julgado em 20/10/2009.
34 Teoria de los Derechos Fundamentales. Centro de Estúdios Constitucionales: Madri, 1997.
35 BRASIL, Tribunal de Justiça do RS, Apelação Cível Nº 70043092717, Terceira Câmara Cível,  Relator: 
Matilde Chabar Maia, Julgado em 26/1/2012.
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Também é bastante comum a utilização da ponderação em situações envolvendo 
possíveis violações de direitos fundamentais pelos meios de comunicação. Em ação 
proposta em desfavor de conhecido canal de televisão brasileiro, a autora alegava 
a divulgação de notícia falsa a respeito de sua atividade empresarial, na qual lhe 
era atribuída a realização de atividades ilícitas e criminosas relativa à venda de 
medicamentos em desconformidade com as regras de vigilância sanitária da ANVISA. 
Frente à situação mencionada, o Tribunal de Justiça entendeu que, para equacionar a 
controvérsia, seria impossível deixar de registrar a lição de Robert Alexy36, em sua 
Teoria dos Direitos Fundamentais, na medida em que se apoia, essencialmente, na 
aplicação da proporcionalidade, com o método da ponderação, o qual leva em conta 
o grau de importância das consequências jurídicas de ambos os direitos em colisão: 
se a importância da satisfação de um direito fundamental justifica a não satisfação do 
outro. Afirmou, pois, que, diante disso, a solução do caso residiria numa ponderação 
entre dois princípios: o direito de informação da imprensa e o direito à intimidade, à 
honra e à imagem da pessoa, ambos garantidos constitucionalmente, que se postam 
em aparente conflito, porém, a bem de harmonizá-los, já que não existe formalmente 
antinomia entre preceitos constitucionais, utiliza-se o princípio da proporcionalidade. 
A decisão, no entanto, segue fazendo menção à jurisprudência dos valores e à teoria da 
ponderação desenvolvida, no Brasil, por Daniel Sarmento, o que claramente evidencia 
a superficialidade com que é tratada a Teoria de Robert Alexy:

O último critério utilizado para o exame da colisão entre 
liberdade de informação e direitos de personalidade consiste 
(3) na ponderação entre bens, direitos e interesses, em jogo. O 
tema referente à ponderação não é novo no âmbito da dogmática 
jurídica pois, há bastante tempo, é tratado como decorrência da 
confessada insuficiência da “metodologia tradicional” de critérios 
interpretativos para a resolução dos problemas de concretização e 
colisão de direitos e princípios constitucionais. 

Ponderar, como menciona José Mª Rodriguez Santiago, em uma 
acepção ampla, significa determinar o peso de alguma coisa, 
interessando para o caso em julgamento, a concepção mais 
restrita de equilibrar, constituindo-se, para este autor, não apenas 
um “método jurídico”, mas também uma forma de pensar e 
de agir37. A ponderação foi construída como técnica capaz de 
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36 Colisão de Direitos Fundamentais e Realização de Direitos Fundamentais no Estado de Direito 
Democrático, Revista de Direito Administrativo, nº 217, pp. 67-79.
37 SANTIAGO, José M.ª Rodríguez de. La Ponderación de Bienes e Intereses en el Derecho Administrativo.
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abarcar a complexidade de um sistema jurídico em que os direitos 
fundamentais ocupam posição de destaque, sendo funcionalizado 
por uma estrutura de regras e princípios. 

Trata-se de uma forma de decidir, sendo que “um órgão estatal, em 
sentido amplo, tem que ponderar quando deve adotar uma decisão 
na qual deve ter em conta dois ou mais princípios, bens, valores 
interesses, eventuais prejuízos, etc contrapostos38. Como aludiu Karl 
Larenz, “o Tribunal Constitucional Federal se serve do método da 
ponderação de bens no caso concreto para determinar o alcance em 
cada caso dos direitos fundamentais ou princípios constitucionais 
que colidam entre si no caso concreto”39 , constituindo-se em 
instrumento capaz de suprir a ausência de delimitação mais precisa 
do conteúdo normativo de tal espécie de direito.

Logo, se de um lado há a liberdade de informação, igualmente, no 
âmbito constitucional, há regras e princípios que protegem a imagem 
e a honra objetiva das pessoas jurídicas, como o já citado artigo 
5º, inciso X, da Constituição Federal. Em interessante monografia 
sobre o tema, Daniel Sarmento40 descreve as indicações necessárias 
para utilizar a ponderação, como: o exame do caso concreto para 
identificar quais os princípios e direitos em jogo; verificar o peso 
genérico atribuído a cada um dos princípios e direitos em jogo; 
verificar no caso concreto o peso específico de cada princípio e 
direito em jogo. 

Ultrapassadas as duas primeiras análises, relativamente ao peso 
específico, aduz Daniel Sarmento:

“Na verdade, o peso genérico é apenas indiciário do peso específico 
que cada princípio vai assumir na resolução do caso concreto. Este 
só pode ser aquilatado em face do problema a ser solucionado. Ele 
dependerá da intensidade com que estiverem afetados, no caso, 
os interesses tutelados por cada um dos princípios em confronto. 
Assim, o nível de restrição de cada interesse será inversamente 
proporcional ao peso específico que se emprestar, no caso, ao 
princípio do qual ele se deduzir, e diretamente proporcional ao peso 
que se atribuir ao princípio protetor do bem jurídico concorrente”41. 

No caso em exame, entendo que se deva atribuir prevalência à 
liberdade de informação pois a notícia veiculada estava fundada 
em operação realizada pela Polícia Federal, a qual apontava como 
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38 Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 9. 
39 Cf. SANTIAGO, José M.ª Rodríguez de. La Ponderación de Bienes e Intereses en el Derecho Administrativo, 
p. 10.
40 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Fundação Calouste Gulbenkian. p. 490. 
A Ponderação de Interesses na Constituição Federal, Rio de Janeiro: LUMEN JURIS, p. 97 e ss.
41 A Ponderação de Interesses na Constituição Federal, p. 104.
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suspeita da prática do ato ilícito a parte autora. Os ilícitos envolvidos 
eram de relativa gravidade, capaz de justificar a imediata veiculação 
da notícia, mas sem faltar com o dever da verdade, a partir dos dados 
existentes na ocasião. A relevância da notícia era considerável, 
tanto que outros veículos de comunicação igualmente divulgaram-
na. Tais circunstâncias fáticas são suficientes para determinar que, 
no processo de ponderação, entendo que é legítimo prevalecer a 
liberdade de informação, nos termos em que tal direito foi exercido, 
sem violação dos seus limites internos e dos limites externos42.

Há situações nas quais a ponderação vem servindo para o afastamento de exigências 
impostas para a obtenção da carteira nacional de habilitação, especificamente em situações 
nas quais o condutor, apesar de ser portador de discromatopsia (daltonismo), busca 
renová-la. Apesar das exigências do Conselho Nacional de Trânsito, no sentido de que o 
condutor consiga diferenciar as cores vermelha, amarela e verde, em diversas situações 
o condutor portador de daltonismo não apresenta dificuldades para dirigir, conseguindo, 
a seu modo, discernir os sinais de trânsito. O problema reside na forma como a regra 
deixa de ser aplicada: Nesse contexto, desenha-se o que a doutrina denomina de colisão 
de princípios jurídicos43 – tem-se de um lado o princípio da legalidade, e de outro os 
da razoabilidade e da proporcionalidade –, a ser solvida mediante a ponderação dos 
valores jurídicos postos em causa44. 

Nas questões envolvendo o direito à saúde, é muito comum a utilização da 
“ponderação” pelo órgão julgador, inclusive sem nada a ser ponderado. No caso, 
ponderam-se o direito à saúde e o direito à vida com o “interesse” do Estado em não 
prestar a assistência devida:

A partir de tais considerações é que a matéria vertente precisa ser 
enfrentada, ponderando os bens jurídicos que estão em jogo e que 
demandam abordagem à solução do caso: o bem jurídico vida da 
parte autora, envolvendo a moléstia de que está acoimada, correlato 
ao dever do Estado para com a saúde pública; o bem jurídico saúde 
pública de toda a sociedade para com quem este mesmo Estado 
possui o dever de tutela. Há que estabelecer-se aqui um juízo de 
ponderação desses bens, valores e interesses, para se chegar a 
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42 BRASIL, Tribunal de Justiça do RS. Apelação Cível Nº 70036303683, Nona Câmara Cível, Relator: Tasso 
Caubi Soares Delabary, Julgado em 30/8/2011.
43 Por todos, ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, 2001, pp. 89-98.
44 BRASIL, Tribunal de Justiça do RS. Apelação Cível Nº 70044872273, Vigésima Primeira Câmara Cível, 
Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 28/9/2011.
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alguma conclusão. Para tanto, pretendo valer-me de critérios 
constitucionalmente consagrados para a delimitação dos índices 
de fundamentalidade desses direitos, a saber, os que densificam 
o princípio da proporcionalidade entre eles. Na dicção de Robert 
Alexy, o princípio da proporcionalidade desdobra-se em três aspectos 
fundamentais: a) adequação; b) necessidade (ou exigibilidade); c) 
proporcionalidade em sentido estrito. A adequação significa que o 
intérprete deve identificar o meio adequado para a consecução dos 
objetivos pretendidos. A necessidade (ou exigibilidade) significa 
que o meio escolhido não deve exceder os limites indispensáveis 
à conservação dos fins desejados. A proporcionalidade em sentido 
estrito significa que o meio escolhido, no caso específico, deve 
mostrar-se como o mais vantajoso para a promoção do conjunto de 
valores, bens e interesses em jogo. Assim, tendo sido comprovado 
pelos documentos acostados às fls. 14/16, a enfermidade que acomete 
a paciente, bem como sua insuficiência financeira para adquirir os 
produtos pretendidos, eis que aufere renda mensal no valor de um 
salário mínimo (fls. 12/13), afiguram-se os elementos suficientes 
para demonstrar a necessidade de fornecimento dos equipamentos 
postulados pois o princípio constitucional insculpido no artigo 
196, busca, na verdade, a preservação da saúde, e não, determinar 
a intervenção estatal somente em casos terminais. Na espécie, 
penso que cabia ao Estado demonstrar que tal fornecimento não é 
necessário, ou então, apresentar outro meio mais adequado para se 
conseguir atender ao problema apresentado pela demandante, em 
face da necessidade de perquirirem-se outras maneiras e fórmulas 
de atendimento da demanda porque milhares de postulações estão 
acorrendo aos cofres públicos neste momento45. 

Ainda dentro do direito à saúde, percebe-se que o julgador pondera supostos 
valores que nem ao menos são princípios no que concerne à sua normatividade. Nesse 
exemplo, foi concedido, por meio de mandado de segurança, medicamento à impetrante 
em função de um problema de saúde, esclerose lateral amiotrófica. O juiz fez suposta 
“ponderação de princípios”, justificando pela Teoria do Alexy, que na verdade foi uma 
escolha entre dois valores, limitando-se a simplesmente citá-lo sem qualquer processo 
racional. Conforme assim se verifica:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 
CONSTITUCIONAL. DIREITO À VIDA E À 
SAÚDE. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. 
COMPROMETIMENTO RESPIRATÓRIO. FONECIMENTO 
DE MEDICAMENTO E APARELHO MÉDICO. DEVER DO 
ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
1. Opera-se, no caso concreto, a colisão entre dois princípios 
constitucionais quando a efetivação do direito fundamental à vida 
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45 BRASIL, Tribunal de Justiça do RS. Apelação Cível Nº 70045589249, Terceira Câmara Cível, Relator: 
Rogério Gesta Leal, Julgado em 24/11/2011.
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e à saúde se contrapõe à garantia do planejamento econômico pelo 
ente público, por meio da fixação das políticas públicas sociais e 
econômicas no âmbito do direito à saúde.
2. Nesse sentido, aplicando-se o método da ponderação racional, 
idealizado por Robert Alexy, para a solução do conflito, verifica-se 
que a efetivação do direito pleiteado não acarretará em intervenção 
brusca na norma de Direito econômico, ao passo que o tratamento 
e fornecimento dos medicamentos e aparelhagem solicitados não 
assumem custos demasiadamente elevados para o Estado, a ponto 
de sacrificar o planejamento econômico.
3. Doutro lado, depreende-se ainda que a intervenção assistencialista 
e concreta do Estado constitui o único meio de garantir à requerente 
o direito à vida e à saúde46. 

Outro exemplo de decisão com fundamentação simplesmente citando a 
proporcionalidade sem qualquer processo de razoabilidade, argumentação que, como 
diz Lenio47, virou a autêntica “pedra filosofal da hermenêutica”, é o caso em que 
funcionários da Agência Nacional de Telecomunicações apreenderam bens e produtos de 
um estabelecimento que funcionava sem autorização do Ministério das Comunicações. 
Foi alegada que o devido órgão necessitava de ordem judicial para a apreensão. Nesse 
caso, o juiz sopesou os “princípios” da proteção à segurança coletiva e o da proteção ao 
patrimônio particular, utilizando-se supostamente da técnica da ponderação de Alexy. 
No entanto, percebe-se que o julgador se limitou simplesmente a citar os princípios 
atribuindo os créditos ao jurista alemão, conforme abaixo:

Havendo choque entre princípios constitucionais, quais sejam, 
de proteção à segurança coletiva e proteção ao patrimônio 
particular, impõe-se resolvê-lo com a técnica da razoabilidade e 
da proporcionalidade, na linha do pensamento de Robert Alexy, 
ponderando-se os interesses envolvidos de forma a encontrar a 
solução mais racional. Assim, entende-se merecer melhor proteção, 
na espécie, o direito à segurança da coletividade (art. 5º, caput, 
da CF), do que o interesse de proteção ao patrimônio particular 
de quem exerceu atividade sem autorização, não só pelo fato de o 
primeiro possuir carga axiológica superior, como pela possibilidade 
de a análise acerca da ilegalidade, ou não, do ato de apreensão pelo 
exercício desautorizado de atividade ser apreciada, em segundo 
plano, pelo Poder Judiciário48. 
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46 BRASIL, Tribunal de Justiça da Bahia. Mandado de Segurança N. 39053-1/2009. Impetrante: Maria Raquel 
Barbosa batista. Impetrado: Secretaria de saúde do Estado da Bahia. Relator: Juiz Josevando Souza Andrade.
47 STRECK, Lenio. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: livraria do advogado, 
2011, p. 50.
48 BRASIL, Tribunal Regional Federal da 5º Região. AC 468179 AL 0002613-92.2008.4.05.8000. 
Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14425571/apelacao-civel-ac-468179-al-0002613-
9220084058000-trf5. Acessado em: 10.9.2012.
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Nessa decisão, percebe-se como o argumento da ponderação leva à 
discricionariedade dos juízes, por meio do uso de fundamentações que mais parece 
“enunciados performativos”49que fortalece o protagonismo judicial. Aqui, o juiz quis 
fazer uma ponderação mas, na verdade, fez uma escolha entre dois princípios, fazendo 
uma injustiça à Teoria de Alexy, como bem afirma Lenio:

Na maior parte das vezes, os adeptos da ponderação não levam 
em conta a relevante circunstância de que é impossível fazer uma 
ponderação que resolva diretamente o caso. A ponderação – nos 
termos propalados por seu criador, Robert Alexy – não é uma 
operação em que se colocam os dois princípios em uma balança 
e se aponta para aquele que “pesa mais” (sic), algo do tipo “entre 
dois princípios que colidem, o intérprete escolhe um” (sic). Nesse 
sentido, é preciso fazer justiça a Alexy, mesmo que com ele não 
esteja de acordo: sua tese sobre a ponderação não envolve essa 
“escolha direta”50.

Pior ainda é quando, na decisão, se ponderam princípios que nem ao menos tem 
normatividade, ou melhor, princípios constitucionais que não existem, que são criados 
pela “cabeça” do julgador a pretexto de resolver problemas concretos. Tal realidade é 
denunciada pelo professor Lenio que a nominou de panprincipiologismo. Esse caso 
é muito bem percebido na decisão em que foi impetrado mandado de segurança51 de 
candidato menor de 18 anos que foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio 
e em vestibulares e pretendia a emissão de certificado de conclusão do Ensino Médio. 
Daí, foi ponderado o princípio de acesso a níveis mais elevados de conhecimento e o 
princípio do interesse regulatório estatal.

Insta salientar o caso Ellwanger52 do julgamento do HC n. 82.424, que utilizou 
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49 Segundo Lenio, a expressão performativa não se refere a algo existente e nem a uma ideia qualquer. Sua 
simples enunciação já faz emergir sua significação. Portanto, já não pode ser contestado; não pode sofrer 
críticas; consta como algo dado desde sempre. Sua mera evocação já é um em si mesmo. O suso performativo 
de um enunciado objetiva a “colar” texto e sentido de texto, não havendo espaço para pensar a diferença 
(entre ser e ente, para usar a linguagem hermenêutica). (STRECK, Lenio. O que é isto – decido conforme 
minha consciência? Porto Alegre: livraria do advogado, 2011, p. 50).
50 STRECK, Lenio. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2011, p. 52.
51 BRASIL, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. MS 3828-8 (TJ-MS). Disponível em: http://
www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21477733/mandado-de-seguranca-ms-3828-ms 2012003828-8-tjms. 
Acessado em: 10.9.2012.
52 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC 82.424-RS. Impetrante: Werner Cantalício João Becker. Paciente: 
Siegfried Ellwanger. Relator: Ministro Moreira Alves. DJ 19.3.2004. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79052. Acessado em: 10.9.2012.
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de argumentos da ponderação levando a votos diferentes e opostos. Esse caso refere-
se ao crime da prática de racismo por Siegfried Ellwanger, que vinha, no decorrer dos 
anos, publicando livros fazendo apologia a ideias preconceituosas e discriminatórias. 
No julgamento, foi discutido o fato dos judeus serem, ou não, uma raça, no qual o autor 
alegava sua liberdade de expressão consignadas nos livros por ele escrito. Tal discussão 
levou os ministros a debaterem a restrição da liberdade de expressão frente à dignidade 
da pessoa humana da comunidade judaica. 

Nesse sentido, em seu voto, o ministro Carlos Velloso expõe que a liberdade de 
expressão não pode sobrepor-se à dignidade da pessoa humana, principalmente, quando 
essa liberdade se apresenta distorcida e desvirtuada. Nessa mesma linha, acolhendo o 
conflito de princípios, Nelson Jobim coloca:

Em situações como a presente, acaso caracterizado o conflito, 
devem preponderar os direitos de toda a parcela da sociedade 
atingida com a publicação das obras sob a responsabilidade do 
paciente, sob pena de colocar-se em jogo a dignidade, a cidadania, 
o tratamento igualitário e, até mesmo, a própria vida dos que se 
acham sob a mira desse eventual risco.

O ministro Gilmar Mendes utilizou-se do argumento do princípio da 
proporcionalidade, por meio das três máximas (adequação, necessidade e 
proporcionalidade em sentido estrito), já explicado anteriormente, para evidenciar 
que não restou violada a proporcionalidade e negar o habeas corpus, já que existe 
uma proporção entre a limitação da liberdade de expressão diante da perseguição da 
dignidade da pessoa humana. 

Agora, utilizando-se também da proporcionalidade e, consequentemente, da 
ponderação, o ministro Marco Aurélio usa a adequação e a necessidade para mostrar uma 
tese totalmente oposta da anterior, votando pela não condenação do réu e mostrando, 
inclusive, por meio da adequação, que não deveria haver a proibição da publicação ou 
a destruição dos livros53. 
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53 Assim, aplicando o princípio da proporcionalidade na hipótese de colisão da liberdade de manifestação 
do paciente e da dignidade do povo judeu, acredito que a condenação efetuada pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul – por sinal, a reformar sentença do Juízo – não foi o meio mais adequado, 
necessário e razoável.
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Dessa forma, percebe-se o quanto as decisões baseadas na ponderação podem levar 
a posições divergentes pois não há qualquer processo de racionalidade metodológica 
conforme a teoria desenvolvida por Alexy. Como diz Lenio54, a ponderação acaba 
sendo uma porta aberta à discricionariedade.

Dito de outra forma, o que se quer mostrar neste trabalho é que a ponderação de 
princípios ou o uso da regra da proporcionalidade não é usada pela jurisprudência da 
forma como Alexy realmente propôs, embora a mesma jurisprudência tenha dado a ele 
todos os créditos. Assim como a doutrina, também diverge bastante quanto aos conceitos 
e à aplicação da regra ou “princípio”, como alguns falam, da proporcionalidade. No 
entanto, mesmo usando Alexy, concorda-se com a Teoria de Lenio de que a ponderação 
leva à discricionariedade do julgador, prendendo-se ainda à filosofia da consciência e a 
não superação do esquema sujeito-objeto. 

A divergência na doutrina e na jurisprudência fica bem clara na crítica feita por 
Virgílio Afonso da Silva55 quando mostra a confusão que jurisprudência faz no uso da 
razoabilidade como sinônimo de proporcionalidade, afirmando que os tribunais atentam 
na máxima de que é proporcional aquilo que não extrapola os limites da razoabilidade. 
Afirma o autor que a regra da proporcionalidade é mais ampla do que a razoabilidade. 
Virgílio continua a crítica de que, em muitas vezes, os tribunais nem examinam os 
requisitos da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, pois 
simplesmente citam ou se limitam a defini-los. Pior ainda, às vezes, nem citam os 
requisitos e dizem somente que a referida situação não foi proporcional.

Só para se perceberem as divergências na doutrina quanto a proporcionalidade, 
cabe destacar a doutrina do Ministro Gilmar Mendes que é sempre citada nos acórdãos 
dos tribunais e que, mesmo assim, tem questionamentos na doutrina.

Na visão do Ministro56, na adequação exige-se que as medidas interventivas se 
tornem aptas a alcançar os objetivos pretendidos. No entanto, Virgílio57 questiona tal 
expressão, afirmando:
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54 STRECK, Lenio. op. cit. p. 50.
55 SILVA, Virgilio Afonso da. op. cit. p. 36-37.
56 MENDES, Gilmar. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: novas 
leituras.  Disponível em: http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-JURIDICO-05-AGOSTO-
2001-GILMAR-MENDES.pdf. Acessado em: 10.8.2012.
57 SILVA, Virgílio Afonso da. op. cit. p. 36.
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Esses conceitos de adequação não são, contudo, os mais corretos. 
A causa do problema está na tradução imprecisa da decisão. A 
sentença em alemão seria melhor compreendida se se traduzisse 
o verbo ‘fördern’, usado na decisão, por ‘fomentar’, e não, por 
‘alcançar’, como faz Gilmar Ferreira Mendes, porque, de fato, o 
verbo ‘fördern’ não pode ser traduzido por ‘alcançar’. ‘Fördern’ 
significa ‘fomentar, promover’. Adequado, então, não é somente o 
meio com cuja utilização um objetivo é alcançado mas também o 
meio com cuja utilização a realização de um objetivo é fomentada, 
promovida, ainda que o objetivo não seja completamente realizado. 
Há grande diferença entre ambos os conceitos, que fica clara na 
definição de Martin Borowski, segundo a qual uma medida estatal 
é adequada quando seu emprego faz com que “o objetivo legítimo 
pretendido seja alcançado ou, pelo menos, fomentado.

Interessante observar que Alexy, como já falado anteriormente, se considera um 
pós-positivista, justamente por tentar controlar a discricionariedade do juiz, criando 
assim seu método racional de ponderação. No entanto, como bem afirma Rafael Tomaz 
de Oliveira:

Alexy cria, na sua intenção em tornar “racional” o discurso prático, 
uma espécie de “elemento camaleônico” que não consegue superar 
a velha oposição entre teoria e prática: a racionalização do discurso 
jurídico prático, baseado em valores, se dá por meio matemático de 
fundamentação que é a ponderação. No fundo, o que se instala é uma 
(nova) tentativa de aprisionar a razão prática num modelo teórico 
(porque matemático) de fundamentação. No fundo, como ressalta 
Lenio, em Alexy tem lugar uma repristinação da discricionariedade 
do positivismo jurídico58.

Conquanto, é forte na doutrina brasileira a ideia de colisão de direitos 
fundamentais, o que justifica as diversas decisões divergentes nos tribunais e perigosas 
ao Estado Democrático de Direito. Só para citar, tem-se a explicação de Wilson Antônio 
Streinmetz quando fala de colisões de direitos:

Por que há colisões? Além de todos os argumentos expostos – já 
na introdução (supra) desta investigação – para explicar por que os 
direitos fundamentais não são absolutos e ilimitáveis, é oportuno 
cita Larenz: “Os direitos, cujos limites não estão fixados de uma 
vez por todas, mas que em certa medida são ‘abertos’, ‘moveis’ e, 
mais precisamente, esses princípios podem, justamente por esse 
motivo, entrar facilmente em colisão entre si, porque sua amplitude 
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58 OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Decisão judicial e o conceito de princípio: a hermenêutica e a (in) 
determinação do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 185.
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não está de antemão fixada”. Em outras palavras, os direitos 
colidem porque não estão dados de uma vez por todas; não se 
esgotam no plano da interpretação in abstrato. As normas de direito 
fundamental se mostram abertas e móveis quando de sua realização 
ou concretização na vida social. Daí a ocorrência de colisões em 
que há um catálogo de direitos fundamentais constitucionalizado, há 
colisões ‘in concreto’59. 

Nessa mesma esteira de entendimento, tem-se a doutrina de Daniel Sarmento60, que 
também considera que a melhor solução para o juiz na sua decisão é o juízo de ponderação, 
sendo que a primeira tarefa é a interpretação dos cânones envolvidos para verificar se eles 
efetivamente se confrontam na resolução do caso, ao contrário, é possível harmonizá-los.

No entanto, há autores que, além de admitir a ponderação na resolução dos 
conflitos de princípios, exigem uma metodologia que precede a ponderação, ou seja, 
propõe uma tentativa de harmonização entre os valores constitucionais – denominada 
busca pela concordância prática –, evitando-se a anulação integral da efetividade do 
direito fundamental61. Dessa forma, antes de se adotar o método da ponderação no caso 
concreto (mesmo existindo relações de preferência prima facie), o autor propõe a busca 
pela concordância prática, que deve compreender: a delimitação do âmbito de proteção, 
as relações de prevalência entre os valores conflitantes e a verificação da garantia do 
conteúdo essencial e do princípio da proporcionalidade. Assim, apenas se comprovar a 
impossibilidade de harmonização é que se aplica a ponderação.

A doutrina ainda traz a ponderação de interesses como mecanismos de afirmação de 
valores constitucionais, escolhendo os princípios em conflito baseando-se e levantando-se 
como argumento, a efetivação da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, colocam-se 
os princípios em conflitos numa espécie de balança imaginária e escolhe-se o princípio 
que vai prevalecer utilizando como argumento a busca da afirmação do valor máximo 
constitucional – a dignidade da pessoa humana62. No entanto, questiona-se: quais os 
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59 STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 63.
60 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: lumens iures, 
2003, p. 99.
61 GALO, Daniel. A busca pela concordância prática e os limites ao “método da ponderação de bens 
constitucionais”. Direitos Fundamentais e Justiça – Ano 6 – n°18 – jan/mar.2012. Porto Alegre: PUC/RS, 
2012, p. 121-122.
62 FARIAS, Cristiano Chaves de. Prisão civil por alimentos e a questão da atualidade da dívida à luz da técnica 
de ponderação de interesses (uma leitura constitucional da súmula 309 do STJ): o tempo é o senhor da razão. 
Revista brasileira de direito de família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, v. 1, n. 1, abr/jun. 1999, p. 139-140.
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limites da dignidade da pessoa humana? O que seria exatamente dignidade da pessoa 
humana? Mais uma vez, a pretexto de efetivação de algum princípio, o juiz decidiria 
conforme sua consciência ou do que cada um pense no que seja digno para o ser humano.

Ana Paula de Barcellos63 acredita que a ponderação é a principal saída para 
resolver conflitos normativos que não puderam ser resolvidos pelos elementos clássicos 
da hermenêutica jurídica e da hermenêutica constitucional, diferentemente do que 
pensa o professor Lenio64 que não considera a ponderação como a melhor saída para 
resolver tais conflitos já que, na sua concepção, o uso discricionário da ponderação 
foi uma das razões do aumento da fragmentação da aplicação do Direito, tirando sua 
autonomia e sendo, ainda, um dos motivos do surgimento das súmulas vinculantes e da 
repercussão geral. Assim conclui: esses fortes institutos vinculantes foram uma espécie 
de “respostas darwiniana” do establishment ao “estado de natureza hermenêutico”, 
representado por ativismos e decisionismos.

O interessante é que a autora admite que a ponderação confere ao órgão 
jurisdicional poder muito mais amplo do que lhe é conferido ordinariamente65. O que 
leva, conforme se procura mostrar aqui, à discricionariedade do julgador. 

Luís Roberto Barroso66, que também é um patrono da ponderação, defende essa 
posição discricionária do interprete quando da decisão. Acredita que não é possível o 
intérprete ser imparcial já que interpretar, na sua visão, envolve escolha de valores e 
de alternativas possíveis. Assim, o juiz está sempre envolvido em sua visão de mundo, 
em suas crenças e em seu senso de justiça. Continua o autor: Ainda quando fosse 
utopicamente possível libertar o juiz de suas injunções ideológicas, não seria possível 
libertá-lo de seu próprio inconsciente, de sua memória e de seus desejos.  

Em posição totalmente oposta, está a ideia do Professor Lenio o qual afirma que 
o juiz não pode decidir baseado em seus anseios, desejos e paixões. Assim, para o ilustre 
professor o direito não é (e não pode ser) aquilo que o intérprete quer que ele seja. O 
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63 BARCELLOS, Ana Paula. Alguns parâmetros normativos para a ponderação constitucional. BARROSO, 
Luis Roberto (Org.). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações 
privadas. Rio de Janeiro: renovar, 2006, p. 117-118.
64 STRECK, Lenio Luiz. Neoconstitucionalismo, positivismo e pós-positivismo. 2012, p. 74-75.
65 BARCELOS, Ana Paula. Op. cit. p. 59.
66 BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. São Paulo: Saraiva, p. 268-269.
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intérprete-juiz não pode sustentar seu imaginário por meio de sua consciência, que, 
juntamente como a subjetividade, o sistema inquisitório e o poder discricionário, justifica 
o solipsismo judicial. Dessa forma, Lenio lança as perguntas: Onde ficam a tradição, a 
coerência e a integridade do Direito? Cada decisão parte (ou estabelece) um grau zero 
de sentido?67. 

Na visão de Luigi Ferrajoli68, a ponderação traz um perigo para a independência 
da jurisdição e para sua legitimação política. Ele afirma que os defensores desse método 
não perceberam tal problema. Ocorre o enfraquecimento do caráter tendencialmente 
cognitivo da jurisdição, no qual reside sua fonte de legitimação, além de promovidos e 
facilitados o ativismo judicial e a discricionariedade da atividade jurisdicional.

Concorda-se, conquanto, com a linha de estudo de Lenio69, o qual entende que 
a ponderação e a teoria alexyana têm estreita ligação com o protagonismo judicial 
que favorece a escolhas do juiz, favorecendo sua discricionariedade e consequente 
enfraquecimento da democracia e da teoria do Direito.  

A crítica que se faz à Teoria de Alexy é que, como ele considera os princípios 
como mandados de otimização que se apresentam como cláusulas abertas, favorece à 
subjetividade do juiz, portanto à discricionariedade. Ao contrário disso, os princípios 
fecham a interpretação, diminuindo o espaço de discricionariedade do juiz70. Continua 
Lenio ao criticar a ponderação, afirmando:

Nesse contexto, isto é, por acreditar na existência de “hard cases” 
e “easy case” e, sobremodo por dispensar a pré-compreensão 
antecipadora, a teoria da argumentação utiliza-se do princípio 
da proporcionalidade como chave para resolver a ponderação, a 
partir das características de todos conhecidas. Na medida em que a 
proporcionalidade só é chamada à colação em caso de necessidade 
de ponderação para os casos difíceis – uma vez que, como se sabe, 
para os casos simples isso é dispensável porque basta a dedução –, 
caberá ao intérprete hierarquizar e decidir acerca de qual deve ser 
o princípio aplicável.
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67 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? op. cit. p. 25-27.
68 FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo principialista e constitucionalismo garantista. In: 
FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lenio; TRINDADE, André Karam (Org). Garantismo, hermenêutica e 
(neo)constitucionalismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2012, p. 45-47.
69 STRECK, Lenio. op. cit. p. 235.
70 STRECK, Lenio. op. cit. p. 235.
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Aqui, mais grave do que a ponderação de princípios é assertiva de 
que também há ponderação entre regras, como se, primeiro, elas 
subsistissem como regras, com sentido autônomo; segundo, como 
se fosse possível estabelecer uma metodologia, ou outro nome que 
se queira dar a essa operação, apta a fazer essa escolha da melhor 
regra aplicável. Se, ao fim, cabe ao intérprete hierarquizar (e 
escolher) o princípio (ou a regra) aplicável, a pergunta que cabe 
é: Qual a diferença entre o interprete- ponderador e o interprete 
do positivismo, que discricionariamente escolhe qual a melhor 
interpretação? Parece-me que o positivismo, nesse ponto, era mais 
explícito, e mais sincero.71

Nesse sentido, a teoria da argumentação jurídica de Robert Alexy não escapou do 
esquema sujeito-objeto, mantendo-se presa ao paradigma da filosofia da consciência72. 
Dito de outra forma, com a ponderação, tem-se uma delegação para o sujeito da relação 
sujeito-objeto, ou melhor, existe uma escolha subjetiva.73 

Rafael Tomaz de Oliveira74, criticando também a Teoria de Alex na mesma linha 
de Lenio, fundamenta sua assertiva:

 Ao estabelecer distinção estrutural entre regras e princípios, Alexy 
permanece na superficialidade ôntica e acaba caindo em certa 
ingenuidade ontológica. Podemos falar, mais especificamente, em 
inadequação ontológica da teoria alexyana, que leva ao equívoco 
de se introduzir essa distinção estrutural entre regras e princípios. 
Como bem assevera Streck, Alexy ignora a dupla estrutura da 
linguagem e, com isso, permanece na dimensão de suficiências 
ônticas. Por isso, em sua distinção entre regras e princípios, os 
princípios são representados como “reservas” argumentativas 
no caso da falência do sistema de regras. Em outras palavras, 
com sua teoria da argumentação, “Alexy substitui o “standard” I 
(compreensão) pela racionalidade procedimental-argumentativa, 
de índole axiomático-dedutiva. (STRECK, Lenio Luiz. Verdade e 
Consenso. op. cit., p. 85)

Embora todas as críticas à Teoria do Alexy feitas pela doutrina, percebe-se, 
segundo Lenio e Francisco Motta, que ela pode auxiliar na decisão dos juízes em aplicar 
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71 Ibid. p. 236.
72 Esse é o nome do paradigma da subjetividade que se deu no século XX, a partir do que passou a ser 
denominado de giro linguístico. Esse giro liberta a filosofia do “fundamentum” que, da essência, passara, 
na modernidade, para a consciência. (STRECK, Lenio. O que é isto – decido conforme minha consciência? 
Porto Alegre: livraria do advogado, 2011, p. 14)
73 STRECK, Lenio. op. cit. p. 232.
74 OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. op. cit., p. 198.
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a Constituição. Assim afirma o autor:

Não há problemas em empregar o método, contanto que 
compreendamos o método como método, e não, como uma forma 
de fundamentar o conhecimento. Agora, é preciso que saibamos que 
uma teoria da argumentação jurídica como a antes esquadrinhada 
não pode servir ao propósito de justificação/explicitação do 
nível de racionalidade compreensiva (estruturante do sentido, o 
“como” hermenêutico) que desde sempre já operou no processo 
interpretativo75. E, como é esse nível que já operou (e bem) antes 
de elegermos uma “fórmula” para a solução de algum caso ou de 
distribuímos “pesos” a princípios, é imprescindível que o interprete 
não se sinta “desonerado” de interpretar nessas situações (atribuindo 
ao “legislador” a eventual “injustiça” de sua decisão). Numa 
palavra final: se os vetores da ponderação ou da fórmula-peso 
forem hermeneuticamente compreendidos (ou seja, se soubermos 
que também eles são inexoravelmente interpretativos e que, na 
sua “eleição”, o “Dasein” já se pronunciou de há muito como ser-
no-mundo), poderá não haver oposição entre a hermenêutica e as 
teorias da argumentação (então situadas, de alguma forma, como 
complementares àquela nas tarefas de solução de problemas práticos 
e de explicitação daquilo que foi compreendido – lugares, estes sim, 
bem próprios da racionalidade discursiva).76

Os casos mencionados são apenas alguns, entre tantos outros exemplos, da forma 
como o Direito brasileiro recepcionou, equivocadamente, as teses de Robert Alexy. Na 
verdade, a ponderação transformou-se, no Brasil, em álibi para decisionismos. Daí, 
ser possível falar que Alexy foi traído: apesar das críticas que podem ser endereçadas 
à teoria do jurista alemão, com certeza não foi sua intenção elaborar uma teoria que 
significasse carta branca aos juízes para eximirem de fundamentar suas decisões.

4  CONCLUSÃO

A jurisprudência brasileira utiliza, portanto, o princípio da proporcionalidade 
ou da ponderação de forma descomprometida sem levar em consideração toda a 
racionalidade que Alexy propõe em sua teoria, por meio de seu método matemático, 
que busca aplicar a máxima da ponderação com maior cientificidade. Ademais, quando 
aplica a ponderação, ainda atribui tal teoria ao autor alemão para justificar suas decisões.

________________________________________________

75 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica (Jurídica): Compreendemos porque interpretamos ou interpretamos 
porque compreendemos? Uma resposta a partir do ontological turn, cit., p. 250.
76 MOTTA, Francisco José Borges. op. cit., p. 161.
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Percebe-se o uso incorreto da doutrina quando fala em princípio da 
proporcionalidade, já que Alexy considera a proporcionalidade regra em que não são 
sopesadas, como acontece com os princípios. Problema maior é o uso retórico da 
proporcionalidade para tornar o ato inconstitucional, simplesmente citando a expressão 
à luz do princípio da proporcionalidade, sem fazer nenhum processo racional ou 
estruturado de controle dessa proporcionalidade.

Neste trabalho, foram analisadas várias decisões, sendo possível dizer que Alexy 
foi traído pelo Direito brasileiro pois, não obstante às possíveis críticas à sua teoria, 
ela nunca foi aplicada de forma “séria” pelos Tribunais pátrios. Apesar disso, Alexy 
figura como argumento de autoridade em muitos julgados, notadamente para sustentar 
decisões eivadas de notável discricionariedade.

Dessa forma, nos casos analisados, a ponderação, aliada ao álibi do caso concreto, 
serve de pretexto para o proferimento de decisões absolutamente discricionárias. O pior 
é que, apesar de mencionado como base teórica para as decisões, a Teoria de Alexy é 
deturpada pelo julgador, uma vez que passa longe da teoria da argumentação do jurista 
alemão a racionalidade utilizada, nos casos, para se chegar à conclusão aqui consignadas. 
Em muitas das decisões, o juiz, baseado na ponderação, faz verdadeira escolha entre dois 
supostos valores, limitando-se a simplesmente citá-los sem qualquer processo racional.

O argumento da ponderação leva à discricionariedade dos juízes, por meio do 
uso de fundamentações que mais parecem, como diz Lenio, enunciados performativos, 
e que fortalece o protagonismo judicial. Daí, o juiz querer fazer uma ponderação mas, 
na verdade, faz uma escolha entre dois princípios, cometendo injustiça à Teoria de 
Alexy. Pior ainda, é quando na decisão se ponderam princípios que nem ao menos 
têm normatividade, ou melhor, princípios constitucionais que não existem, criados 
pela “cabeça” do julgador a pretexto de resolver problemas concretos. Tal realidade é 
denunciada pelo professor Lenio como panprincipiologismo.

Outro exemplo citado neste trabalho que mostra a discricionariedade do judiciário 
com o uso da ponderação foi o caso Ellwanger no julgamento do HC n. 82.424, que 
proporcionou a votos diferentes e opostos quanto à condenação, ou não, do réu, o que 
mostra o perigo para a democracia o uso do argumento ponderativo. Assim, como diz 
Lenio, a ponderação acaba sendo porta aberta para a discricionariedade.
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A doutrina também diverge bastante quanto à Teoria da Ponderação de Alexy. 
Isso vai desde a confusão que se faz entre razoabilidade e proporcionalidade, até mesmo 
do que seria adequação, na aplicação de tal conceito, como é criticado por Virgílio 
Afonso da Silva.

Ainda na doutrina, é forte a ideia de colisão de direitos fundamentais, conforme 
entendimento de Wilson Streinmetz e Daniel Sarmento. Há autores que admitem ainda 
que, na ponderação na resolução dos conflitos de princípios, exige metodologia que 
preceda à ponderação, denominada de busca pela concordância prática.

No uso da ponderação, percebe-se também, na doutrina e na jurisprudência, a 
escolha do princípio em conflito, baseado na dignidade da pessoa humana, como sendo 
a afirmação máxima da Constituição, deixando mais uma grande margem de liberdade 
ao julgador que decidirá conforme sua consciência ou com o que ele pensa  que seja 
digno para o ser humano.

É claro, em alguns autores que defendem a ponderação no conflito de princípios, 
admitir que tal regra confere ao Judiciário poder muito mais amplo do que lhe é conferido 
ordinariamente77, o que leva à discricionariedade de suas decisões, defendida também 
por Barroso, que considera a interpretação como escolha de valores e de alternativas 
possíveis. No entanto, a ponderação, embora não usada como propôs Alexy, leva à 
discricionariedade do julgador e, como diz Lenio e Ferrajoli,  gera enfraquecimento 
da democracia e favorece ao protagonismo judicial. Concorda-  -se com Lenio quando 
afirma que a teoria da argumentação jurídica de Robert Alexy não escapou do esquema 
sujeito-objeto mantendo-se presa ainda ao paradigma da filosofia da consciência.
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A TENDÊNCIA DE ABSTRATIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO

THE ABSTRACTNESS TENDENCY OF THE DIFFUSED CONTROL

André Canuto Bezerra 1

Luciana dos Santos Ferreira 2

RESUMO: O presente artigo é dedicado à discussão sobre o fenômeno da abstratização do controle 
difuso de constitucionalidade brasileiro. Hodiernamente, verifica-se um nítido movimento de 
mitigação dos interesses privados envolvidos na lide em prol do interesse público. Nesse sentido, 
recentes modificações legislativas foram introduzidas no Código de Processo Civil (CPC), de 
modo a conferir às decisões judiciais acatamento aos pronunciamentos das Cortes Superiores, 
máxime dos precedentes constitucionais, garantindo, assim, previsibilidade e reforçando, em 
última análise, o próprio Estado de Direito. O objetivo da pesquisa é enfrentar esses aspectos 
decorrentes do fenômeno da abstratização do recurso extraordinário, apoiando--se, sobretudo, na 
função desenvolvida na atualidade pelo juiz, comprometido com os direitos fundamentais, o que 
vai desaguar na justificação substancialista de jurisdição constitucional; assim como, da noção 
de sistema eclético de exercício do controle de constitucionalidade que induz ao hibridismo do 
ordenamento jurídico brasileiro, vertendo para nosso Direito elementos que, a princípio, são 
característicos do sistema do common law. Nesse diapasão, fala-se em mutação constitucional na 
interpretação do art. 52, inciso X, da Constituição Federal (CF), devendo, destarte, ser realizada 
uma releitura hermenêutica de tal dispositivo, atribuindo à fórmula relativa à suspensão de 
execução da lei pelo Senado Federal simples efeito de publicidade.

Palavras-chave: Jurisdição Constitucional – Controle de Constitucionalidade Difuso – 
Abstratização – Hibridismo do Ordenamento Jurídico brasileiro.

ABSTRACT: This Article is dedicated to discuss about the abstractness phenomenon of the 
Brazilian constitutionality diffused control. Currently, there is a clear movement of mitigation of 
private interests involved in law suits on behalf of public interests. In this sense, recent legislative 
changes were introduced in the Code of Civil Procedure, in order to comply with the judgments of 
Higher Courts, the highest of constitutional precedents, thus ensuring predictability, reinforcing, 
ultimately, the very Rule of Law. The goal of the research is to face these recurring aspects of the 
abstractness phenomenon of extraordinary appeals, based on, specially, on the judge’s function, 
developed nowadays, committed to fundamental rights, which will flow into the substantialist 
justification of constitutional jurisdiction; as well as the notion of eclectic system of exercising 
the constitutionality control that induces to a hybridism of the Brazilian legal system sheeting 
down into our legal framework elements that originally are characteristics of the common law 
system. In this vein, it is spoken of constitutional mutation, interpreting art. 52, section X, of the 
Federal Constitution and must, thus, be held a hermeneutics rereading of such reference, giving 
________________________________________________
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Constitucional e em Direito Processual Civil, pela Universidade Anhanguera-Uniderp – Rede de Ensino 
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to the relative formula to the suspension of the execution of the law by the Federal Senate merely 
a publicity effect.

Keywords: Constitutional Jurisdiction – Diffused Constitutional Control – Abstraction – 
Hybridism of the Brazilian Legal System.

1 NOTA INTRODUTÓRIA

O presente ensaio tem como escopo tecer algumas considerações sobre a tendência 
de objetivação/abstratização do controle de constitucionalidade difuso, originada de 
recentes reformas processuais que, em conjunto com a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal (STF), revelam uma reformulação na concepção dogmática da jurisdição 
constitucional, com repercussão no procedimento do controle de constitucionalidade 
difuso e na abrangência dos efeitos de suas decisões. Nesse ponto, pode-se verificar 
uma aproximação entre o controle difuso e o concentrado de constitucionalidade ao 
atribuir às decisões daquele, efeito erga omnes e vinculante, assemelhando-o, destarte, 
ao controle realizado por este.

Tal fenômeno decorre principalmente da tese de objetivação ou de abstratização do 
recurso extraordinário, defendida pela doutrina e pela jurisprudência contemporâneas3. 
O recurso extraordinário, embora instrumento de controle difuso de constitucionalidade 
das leis e atos normativos, deve, de acordo com a tese mencionada, desvincular-se de 
pretensões exclusivamente individuais e passar a ostentar uma discussão que transcenda 
os interesses das partes em litígio, servindo, pois, como instrumento de efetivação da 
jurisdição constitucional.

Para tanto, as decisões proferidas pelo pleno do STF, em grau de recurso 
extraordinário, teriam força para vincular os demais órgãos do Poder Judiciário, tal 
como ocorre no controle concentrado, sem que haja a necessidade de participação do 
Senado Federal na suspensão da execução da norma declarada inconstitucional pelo 
STF em sede de controle difuso. Nesse diapasão, fala-se em mutação constitucional 
na interpretação do art. 52, inciso X, da CF, devendo assim ser realizada uma releitura 
hermenêutica de tal dispositivo, atribuindo à fórmula relativa à suspensão de execução 
________________________________________________

3 Neste sentido, MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008; DIDIER JÚNIOR, Fredie e DA CUNHA, 
Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo, v.3, JusPODIVM, 2009; DA CUNHA 
JÚNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2010.
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da lei pelo Senado Federal simples efeito de publicidade4.

2 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO DIREITO PÁTRIO

Como pressupostos fundamentais e indissociáveis para que se tenha um efetivo 
sistema de controle de constitucionalidade de leis e atos normativos, insofismável a 
necessidade de existência de uma constituição rígida e a atribuição desse controle a pelo 
menos um órgão constitucionalmente instituído.

A ideia de controle então passa pela análise de rigidez constitucional que “traduz 
a necessidade de um processo especial para reforma da Constituição, distinto e mais 
complexo do que o necessário para a edição das leis infraconstitucionais”5 e que, no caso 
brasileiro, inclui, além de limitações materiais e circunstanciais, quórum e procedimentos 
diversos. A Constituição assim ocupa o vértice do sistema jurídico, caracterizando-se como 
norma jurídica fundamental, sendo considerada “o fundamento supremo de validade de 
todas as normas jurídicas”6. Tal fenômeno tem como corolário o princípio da supremacia 
da Constituição, que, conforme esposado por Dirley da Cunha Júnior, significa que “a 
Constituição, além de imperativa como toda norma jurídica, é particularmente suprema, 
ostentando posição de proeminência em relação às demais normas, que a ela deverão se 
conformar (...)”7. Importante é destacar a posição de Luís Roberto Barroso:

Como consequência do princípio da supremacia constitucional, 
nenhuma lei ou ato normativo – a rigor, nenhum ato jurídico – poderá 
subsistir validamente se for incompatível com a Constituição. Para 
assegurar essa superioridade, a ordem jurídica concebeu um conjunto 
de mecanismos destinados a invalidar e/ou paralisar a eficácia dos 
atos que contravenham a Constituição, conhecidos como controle 
de constitucionalidade. Assim, associado à superlegalidade da 
Carta Constitucional, existe um sistema de fiscalização judicial da 
validade das leis e atos normativos em geral8.

________________________________________________

4 Ver Supremo Tribunal Federal. RECLAMAÇÃO 4.335-5 ACRE, Relator Min. Gilmar Mendes, 
Reclamante(s): Defensoria Pública da União, Reclamado (a/s): Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais 
da Comarca de Rio Branco.
5 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 
constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 163.
6 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1985, p. 247.
7 DA CUNHA JÚNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2010, p. 106.
8 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais 
e a construção do novo modelo.  São Paulo: Saraiva, 2011, p. 323.
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Concomitantemente, além de uma constituição rígida, como requisito para existência 
de um efetivo sistema de controle de constitucionalidade em um ordenamento jurídico, é 
necessário que haja, pelo menos, um órgão estatal, verificador da conformidade das normas 
ordinárias com os princípios e as regras previstas na CF, instituído constitucionalmente 
e independente do órgão encarregado da produção normativa. Tal exigência tem como 
corolário o Estado de Direito e o princípio da separação de poderes, bastando constatar, 
para compreendermos a assertiva em epígrafe, que, caso um déspota concentre em suas 
mãos todos os poderes – funções –, não haveria a possibilidade de que um ato deste viesse 
a ser declarado ilegítimo, contrário aos preceitos contidos na Constituição. Simplesmente 
não haveria um órgão legítimo com poder para realizar tal verificação, assim:

O controle de constitucionalidade configura-se, portanto, como 
garantia de supremacia dos direitos e das garantias fundamentais 
previstos na Constituição que, além de configurarem limites ao 
poder do Estado, são também parte da legitimação do próprio 
Estado, determinando seus deveres e tornando possível o processo 
democrático em um Estado de Direito.

Dado o exposto, o controle da constitucionalidade das leis e dos atos do poder 
público, pressupõe a disposição, expressa ou implícita, na Carta Magna, de um ente 
competente para realizá-lo. Destarte, como guardião da CF (art. 102, caput, CF/88), foi 
atribuída, constitucionalmente, tal competência ao STF. Sobre o tema, a precisa lição de 
Alexandre de Moraes:

A função precípua do Supremo Tribunal Federal é de Corte de 
Constitucionalidade, com a finalidade de realizar o controle 
concentrado de constitucionalidade no Direito Brasileiro, ou seja, 
somente ao Supremo Tribunal Federal compete processar e julgar as 
ações diretas de inconstitucionalidade, genéricas ou interventivas, as 
ações de inconstitucionalidade por omissão e as ações declaratórias 
de constitucionalidade, com o intuito de garantir a prevalência das 
normas constitucionais no ordenamento jurídico9. (grifos meus)

Pode-se ainda acrescentar à lista em epígrafe, a competência do STF para 
processar e julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental e o mandado 
de injunção. “Tais Processos – juntamente com o recurso extraordinário – formam hoje 
o núcleo do sistema de controle de constitucionalidade e de legitimidade de leis ou de 
atos normativos, bem como das omissões inconstitucionais”10. 
________________________________________________

9 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2008, p. 545.
10 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 953.
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Nessa toada, deve-se inserir a função do STF de uniformizar a jurisprudência 
pátria quanto à interpretação das normas presentes na Carta Magna. “Daí por que 
as decisões do STF, ainda que no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, 
despontam como paradigmáticas, devendo ser seguidas pelos demais tribunais da 
federação. [...] No particular, além de corrigir a ofensa a dispositivos da Constituição, 
o STF cuida de uniformizar a jurisprudência nacional quanto à interpretação das 
normas constitucionais”11, utilizando o recurso extraordinário como meio apto para que 
as questões constitucionais suscitadas no controle difuso cheguem ao STF:

A possibilidade de decisões contraditórias, e mesmo a ameaça de uma 
tendência anárquica dentro do sistema, é minimizada pelo recurso 
extraordinário (art. 102, III, a, b e c, da Constituição), que permite ao 
STF uniformizar a interpretação em matéria constitucional.

Portanto, constata-se a adoção, pelo ordenamento jurídico pátrio, de um sistema de 
constitucionalidade dualista ou misto, caracterizado pela presença tanto do sistema difuso13, 
“quando a qualquer juiz é dado apreciar a alegação de inconstitucionalidade”14 em 
um determinado caso concreto, quanto do controle concentrado de constitucionalidade15, 
em que “o controle de constitucionalidade das leis é reservado a um único tribunal”16. 
Impende destacar a posição de Gilmar Ferreira Mendes:

A combinação desses dois sistemas outorga ao STF uma peculiar 
posição tanto como órgão de revisão de última instância, que concentra 
suas atividades no controle das questões constitucionais discutidas 
nos diversos processos, quanto como Tribunal Constitucional, que 
dispõe de competência para aferir a constitucionalidade direta das 
leis estaduais e federais no processo de controle abstrato de normas.17

________________________________________________

11 DIDIER JÚNIOR., Fredie e DA CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil. 
São Paulo, v.3, JusPODIVM, 2009, p. 324-325. 
12 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na 
Alemanha. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 21.
13 O controle de constitucionalidade realizado por todos os órgãos do Poder Judiciário (controle difuso), 
historicamente, adveio do caso Marbury v. Madison (1803), em que o juiz John Marshall da Suprema 
Corte Americana, decidiu que, havendo conflito entre a aplicação de uma legislação ao caso concreto e a 
Constituição, deve prevalecer esta por ser hierarquicamente superior.
14 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 38.
15 A Constituição Austríaca de 1920, contrapondo-se ao consagrado judicial review (controle difuso) norte-
americano, pela primeira vez, instituiu um Tribunal Constitucional, que detinha a função exclusiva de exercer 
o controle judicial de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade abstrato foi introduzido no 
Brasil em 1965, por meio da Emenda Constitucional nº 16, de 12.12.1965.
16 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1985, p. 288-290.
17 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na 
Alemanha.  São Paulo: Saraiva, 2005, p. 21.
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Atente-se que o ponto central da distinção em epígrafe vem a ser qual(is) órgão(s) 
seria(m) legítimo(s) para efetivar o controle de constitucionalidade – critério subjetivo 
ou orgânico. Caso ele seja efetuado apenas por um ente, estamos diante do controle de 
constitucionalidade concentrado e, se efetuado por qualquer juiz ou tribunal, observadas 
as regras de competência, caracteriza-se o difuso. 

Diversamente da classificação mencionada, há outra cujo critério é distinto, 
levando em consideração a forma ou o modo de controle judicial – critério formal. 
Quanto a este aspecto, o controle pode ser pela via incidental, incidenter tantum, ou, 
no caso concreto, em que o juiz, para solucionar um caso concreto, necessita decidir 
previamente uma questão prejudicial como premissa lógica do pedido principal18; ou pela 
via principal, pricipaliter tantum ou abstrata, na qual a análise da constitucionalidade 
da lei será o objeto principal da causa, sendo aferida “em processo especialmente 
destinado a tal fim, de viés objetivo, alheio a discussões atinentes a direitos subjetivos, 
sem partes em litígio, na concepção tradicional do termo”19.

Ocorre que, frequentemente, há confusão entre as duas classificações expostas, 
em virtude de que, em regra, o controle de constitucionalidade difuso é realizado em 
concreto e o concentrado, em abstrato:

Normalmente, relaciona-se o controle difuso ao controle concreto 
da constitucionalidade. São, no entanto, coisas diversas. O controle 
é difuso porque pode ser feito por qualquer órgão jurisdicional; ao 
controle difuso contrapõe-se o concentrado. Chama-se de controle 
concreto porque feito a’ posteriori,’ à luz das peculiaridades do caso; 
a ele se contrapõe o controle abstrato, em que a constitucionalidade 
é examinada em tese, ‘a priori’. Normalmente, o controle abstrato é 
feito de forma concentrada, no STF, por intermédio da ADIN, ADC 
ou ADPF; e controle concreto, de forma difusa. [...] Nada impede, 
porém, que o controle de constitucionalidade seja difuso mas 
abstrato: a análise de constitucionalidade é feita em tese, embora 
por qualquer órgão judicial20. 

________________________________________________

18 A questão prejudicial ou a premissa lógica mencionada refere-se à adequação de uma norma 
infraconstitucional aos preceitos formais e materiais da Carta Magna, que deverão ser perquirida pelo 
magistrado para, posteriormente, solucionar o caso concreto.
19 DE SOUZA, Eduardo Francisco. A abstração do controle difuso de constitucionalidade. Revista Jurídica, 
Brasília, v. 9, n. 89, p. 1-23, fev/mar, 2008.
20 DIDIER JÚNIOR, Fredie. O Recurso Extraordinário e a Transformação do Controle Difuso de 
Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Disponível em http://www.tex.pro.br/tex/listagem-de-
artigos/345-artigos-dez-2011/8363-o-recurso-extraordinario-e-a-transformacao-do-controle-difuso-de-
constitucionalidade-no-direito-brasileiro. Acesso em 12. abr.2012, 11:30:24.
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Pois bem, o STF ao realizar o exame de constitucionalidade de uma lei ou de um 
ato normativo em sede de recurso extraordinário, tem seguido tal linha. Apesar de uma 
decisão ter sido tomada em sede de controle difuso de constitucionalidade estaria apta a 
ser analisada em abstrato, passando a orientar o tribunal em situações semelhantes. É o 
que a doutrina denomina objetivação ou abstratização do controle difuso.

É o que se passa a analisar adiante, à luz das modificações legislativas 
contemporâneas e de julgados recentes do STF a partir das posições do Ministro Gilmar 
Ferreira Mendes.

3 A OBJETIVAÇÃO OU ABSTRATIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO

Ao realizar a distinção acima, vislumbra-se com maior nitidez o fenômeno 
processual, objeto do presente ensaio. Com efeito, o debate em grau de controle difuso da 
questão constitucional não impede sua aferição em tese, abstraindo-o do caso concreto. 
“A gradativa utilização dos instrumentos do controle difuso de constitucionalidade 
como sucedâneos para aplicação de efeitos inerentes à decisão proferida em controle 
abstrato, inerentes à análise em tese da norma infraconstitucional”21,  é um fenômeno 
cuja ocorrência vem sendo verificada tanto em sede legislativa como jurisprudencial, 
mormente através dos mecanismos processuais do recurso extraordinário e do incidente 
de inconstitucionalidade.

Ao atribuir efeito vinculante às decisões tomadas pelo STF, não apenas no 
controle concentrado, como também no controle difuso, percebe-se uma hipertrofia 
das funções desse tribunal, o que gera diversos questionamentos por parte da doutrina, 
como o relativo ao papel do Senado Federal na suspensão da execução da lei declarada 
inconstitucional, destinada a dar efeito erga omnes aos decisum do STF em grau de 
recurso extraordinário, conforme disposto no art. 52, X, da CF. Esse aspecto será 
analisado em tópico específico deste trabalho.

Em que pese o questionamento exposto alhures, o fenômeno em análise 

________________________________________________

21 DIDIER JÚNIOR, Fredie. O Recurso Extraordinário e a Transformação do Controle Difuso de 
Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Disponível em http://www.tex.pro.br/tex/listagem-de-
artigos/345-artigos-dez-2011/8363-o-recurso-extraordinario-e-a-transformacao-do-controle-difuso-de-
constitucionalidade-no-direito-brasileiro. Acesso em 12.abr.2012, 11:30:24.
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apresenta ao intérprete algumas vantagens, cuja argumentação é pautada, sobretudo, 
nos princípios da segurança jurídica, celeridade, prestação jurisdicional eficiente e 
economia processual. Seguindo a tendência em estudo, ao atribuir efeito erga omnes 
à declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tomada em sede de 
controle difuso, evitar-se-ia que desnecessariamente um cidadão, na mesma situação 
jurídica, ingressasse em juízo para obter o mesmo resultado prático já obtido por outro 
demandante. Precisa a lição de Luís Roberto Barroso:

A verdade é que, com a criação da ação genérica de 
inconstitucionalidade pela EC n. 16/65 e com o contorno dado à 
ação direta pela Constituição de 1988, essa competência atribuída 
ao Senado tornou-se um anacronismo. Uma decisão do Pleno do 
Supremo Tribunal Federal, seja em controle incidental ou em ação 
direta, deve ter os mesmo efeitos. Respeitada a razão histórica da 
previsão constitucional, quando de sua instituição em 1934, já não 
há mais lógica razoável em sua manutenção. Também não parece 
razoável e lógica, com a vênia devida aos ilustres autores que 
professam entendimento diverso, a negativa de efeitos retroativos 
à decisão plenária do STF que reconheça a inconstitucionalidade 
de uma lei. Seria demasia, uma violação ao princípio da economia 
processual, obrigar um dos legitimados do art. 103 a propor ação 
direta para produzir uma decisão que se sabe qual é!22

A partir deste instante, impende destacar os mecanismos processuais postos à 
disposição pelo ordenamento pátrio, que legitimam a tendência ora em análise.

4 OS MECANISMOS PROCESSUAIS SOB A ÓTICA DA ABSTRATIZAÇÃO

O ordenamento jurídico brasileiro prevê o recurso extraordinário e o incidente de 
inconstitucionalidade perante tribunais como meios usuais para efetivação do controle 
difuso de constitucionalidade. Através desses dois expedientes albergados no processo 
civil verifica-se a materialização dessa tendência no direito pátrio.

4.1 O recurso extraordinário

“Recurso, numa acepção técnica e restrita, é o meio idôneo para provocar a 
impugnação e, consequentemente, o reexame de uma decisão judicial, com vistas a 
________________________________________________

22 BARROSO, Luís Roberto. Controle de Constitucionalidade no direito brasileiro. In: DE SOUZA, 
Eduardo Francisco. A abstração do controle difuso de constitucionalidade. Revista Jurídica, Brasília, v. 9, 
n. 89, p. 01-23, fev./mar, 2008.
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obter, na mesma relação processual, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a 
integração do julgado”23. 

O recurso extraordinário lato sensu, também denominado recurso excepcional ou de 
superposição, subdivide-se em recurso extraordinário para o STF (art. 102, III, CF/88) e em 
recurso especial para o STJ (art. 105, III, CF/88). Contrapõem-se aos recursos ordinários 
já que aqueles visam à uniformização da interpretação e da aplicação do direito positivo 
enquanto estes possuem, como única exigência para sua interposição, a sucumbência. 

O recurso extraordinário stricto sensu consiste em um instrumento processual-             
-constitucional destinado a assegurar a supremacia da Constituição, quando a afronta 
às normas constitucionais decorre de decisão judicial proferida em única ou última 
instância (art. 102, III, alínea “a” a “d”, CF).  Trata-se, pois, de instrumento idôneo para 
realizar o reexame de decisão judicial que afronta a Constituição, tendo como finalidade 
principal “resguardar a interpretação dada pelo STF aos dispositivos constitucionais, 
garantindo a inteireza do sistema jurídico constitucional federal e assegurando-lhe 
validade e uniformidade de entendimento”24 . 

Esse remédio excepcional, desenvolvido segundo o modelo do ‘writ 
of error’ americano e introduzido na ordem constitucional brasileira 
por meio da Constituição de 1891, nos termos de seu art. 59, § 1º, 
a, pode ser interposto pela parte vencida, no caso de ofensa direta 
à Constituição, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou 
lei federal ou declaração de constitucionalidade de lei estadual 
expressamente impugnada em face da Constituição Federal (CF, 
art. 102, III, a, b, e c). A EC n. 45/2004 passou a admitir o recurso 
extraordinário quando a decisão recorrida julgar válida lei ou ato de 
governo local em face da Constituição (CF, art. 102, III, d).25

Em âmbito de recurso extraordinário, não se discute matéria de fato ou apreciação feita 
pelo tribunal inferior a partir da prova dos autos (Súmula 279, STF26), concluindo-se, assim, 
que o referido mecanismo processual propicia a correta aplicação do direito objetivo.

________________________________________________

23 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro, 2009, Lumen Juris, 
p. 463.
24 DIDIER Jr., Fredie e DA CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil. São 
Paulo, v.3, JusPODIVM, 2009, p. 324-325. 
25 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 957-958.
26 Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.
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Em virtude dessa característica, inclusive, é que a decisão prolatada pelo STF 
em grau de recurso extraordinário tem-se aproximado da tendência de abstratização do 
controle difuso, atribuindo a ela, eficácia que transcende os interesses das partes. Nesse 
sentido, convém destacar a lição do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, no Processo 
Administrativo n. 318.715/STF, que culminou na edição da Emenda n. 12 ao Regimento 
Interno do Pretório Excelso:

O recurso extraordinário “deixa de ter caráter marcadamente 
subjetivo ou de defesa de interesses das partes, para assumir, 
de forma decisiva, a função de defesa da ordem constitucional 
objetiva. Trata-se de orientação que os modernos sistemas de Corte 
Constitucional vêm conferindo ao recurso de amparo e ao recurso 
constitucional (Verfassungsbeschwerde). 

(...)
A função do Supremo nos recursos extraordinários – ao menos de 
modo imediato – não é a de resolver litígios de fulano ou beltrano, 
nem a de revisar todos os pronunciamentos das Cortes inferiores. O 
processo entre as partes, trazido à Corte via recurso extraordinário, 
deve ser visto apenas como pressuposto para uma atividade 
jurisdicional que transcende os interesses subjetivos”.27 

Fredie Didier Júnior, discorrendo sobre as transformações do recurso 
extraordinário, e identificando a tendência de objetivação/abstratização do controle 
difuso, faz interessante apanhado do assunto28:

a) O primeiro exemplo é o procedimento antigamente previsto 
para a análise do recurso extraordinário interposto no âmbito dos 
Juizados Especiais Federais, regulado pelo art. 14, §§ 4º a 9º, 
da Lei Federal 10.259/200129  e no hoje revogado (pela Emenda 

________________________________________________

27 MADOZ, Wagner Amorim. O recurso extraordinário interposto de decisão de Juizados Especiais 
Federais. In DIDIER Jr., Fredie e DA CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual 
Civil. São Paulo, v.3, JusPODIVM, 2009, p. 345.
28 O excerto foi retirado de DIDIER Jr., Fredie e DA CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito 
Processual Civil. São Paulo, v.3, JusPODIVM, 2009, p. 345-349. 
29 Vislumbram-se, nestes dispositivos, características marcantes de um controle objetivo: § 4º Quando a 
orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito material, contrariar súmula ou 
jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a parte interessada poderá provocar a 
manifestação deste, que dirimirá a divergência. § 5º No caso do § 4º, presente a plausibilidade do direito 
invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a 
requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia 
esteja estabelecida. § 6º Eventuais pedidos de uniformização idênticos, recebidos subsequentemente em 
quaisquer Turmas Recursais, ficarão retidos nos autos, aguardando-se pronunciamento do Superior Tribunal de 
Justiça. § 7º Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou ao Coordenador 
da Turma de Uniformização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco dias. Eventuais interessados, 
ainda que não sejam partes no processo, poderão manifestar-se, no prazo de trinta dias. § 8º Decorridos 
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Regimental n. 21/2007) § 5º do art. 321 do RISTF (Regimento 
Interno do STF)30 [...]

b) O art. 103-A da CF/88 consagra a “súmula” vinculante em 
matéria constitucional, que poderá ser editada após reiteradas 
decisões do STF sobre a questão constitucional, todas tomadas em 
controle difuso de constitucionalidade.

c) A Min. Ellen Gracie Northfleet dispensou o preenchimento do 
requisito do prequestionamento de um recurso extraordinário, 
sob o fundamento de dar efetividade a posicionamento do STF 
sobre questão constitucional, adotado em julgamento de outro 
recurso extraordinário (AI n. 375.011, constante do Informativo 
365 do STF). A Ministra manifestou-se expressamente sobre a 
transformação do recurso extraordinário em remédio de controle 
abstrato de constitucionalidade e, sob esse fundamento, dispensou 
o prequestionamento para prestigiar o posicionamento do STF em 
matéria de controle de constitucionalidade. [...]

d) No julgamento do RE n. 298.694, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 

________________________________________________

os prazos referidos no § 7º, o relator incluirá o pedido em pauta na Seção, com preferência sobre todos os 
demais feitos, ressalvados os processos com réus presos, os habeas corpus e os mandados de segurança. § 9º 
Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no § 6º serão apreciados pelas Turmas Recursais, 
que poderão exercer juízo de retratação ou declará-los prejudicados, se veicularem tese não acolhida pelo 
Superior Tribunal de Justiça.
30 § 5º Ao recurso extraordinário interposto no âmbito dos Juizados Especiais Federais, instituídos pela Lei  
10.259, 12.jul.2001, aplicam-se as seguintes regras: I – verificada a plausibilidade do direito invocado e 
havendo fundado receio da ocorrência de dano de difícil reparação, em especial quando a decisão recorrida 
contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, poderá o relator conceder, 
de ofício ou a requerimento do interessado, ad referendum do Plenário, medida liminar para determinar o 
sobrestamento, na origem, dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida, até o pronunciamento
desta Corte sobre a matéria; II – o relator, se entender necessário, solicitará informações ao Presidente da 
Turma Recursal ou ao Coordenador da Turma de Uniformização, que serão prestadas no prazo de 5 (cinco) 
dias;  III – eventuais interessados, ainda que não sejam partes no processo, poderão manifestar-se no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da decisão concessiva da medida cautelar prevista no inciso I 
deste § 5º; IV – o relator abrirá vista dos autos ao Ministério Público Federal, que deverá pronunciar-se no 
prazo de 5 (cinco) dias; V – recebido o parecer do Ministério Público Federal, o relator lançará relatório, 
colocando-o à disposição dos demais Ministros, e incluirá o  processo em pauta para julgamento, com 
preferência sobre todos os demais feitos, à exceção de processos com réus presos, habeas corpus e mandado 
de segurança; VI –eventuais recursos extraordinários que versem idêntica controvérsia constitucional, 
recebidos subsequentemente em quaisquer Turmas Recursais ou de Uniformização, ficarão sobrestados, 
aguardando-se o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal; VII – publicado o acórdão respectivo, em 
lugar especificamente destacado no Diário da Justiça da União, os recursos referidos no inciso anterior 
serão apreciados pelas Turmas Recursais ou de Uniformização, que poderão exercer o juízo de retratação 
ou declará--los prejudicados, se cuidarem de tese não acolhida pelo Supremo Tribunal Federal; VIII – o 
acórdão que julgar o recurso extraordinário conterá, se for o caso, súmula sobre a questão constitucional 
controvertida, e dele será enviada cópia ao Superior Tribunal de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais, 
para comunicação a todos os Juizados Especiais Federais e às Turmas Recursais e de Uniformização.

p. 94 - 121



105Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 1                                jul. / dez. 2013

DJ 23.4.2004, decidiu-se, por maioria, admitir a possibilidade de 
o STF julgar o recurso extraordinário com base em fundamento 
diverso daquele enfrentado pelo tribunal recorrido. [...] À 
semelhança do que já acontece no julgamento das ações de controle 
de concentrado de constitucionalidade, a causa de pedir (no caso, 
a causa de pedir recursal) é aberta, permitindo que o STF decida 
a questão da constitucionalidade com base em outro fundamento, 
mesmo que não enfrentado pelo tribunal recorrido.

e) O § 3º do art. 475 do CPC dispensa o reexame necessário, 
quando a sentença se baseia em posicionamento tomado pelo Pleno 
do STF, a despeito de ter sido ou não sumulado. Neste caso, revela-
se a importância que se pretende conferir aos precedentes do STF, 
mesmo àqueles oriundos de processos não objetivos.

f) O STF tem admitido reclamação constitucional como mecanismo 
processual para garantir a obediência às decisões, definitivas ou 
liminares, proferidas em ADIN ou ADC. [...]

g) O STF, no julgamento do RE 197.917/SP (publicado no DJU de 
27.2.2004) interpretou a cláusula de proporcionalidade prevista no 
inciso IV do art. 29 da CF/88, que cuida da fixação do número de 
vereadores em cada município. O TSE, diante desse julgamento, 
conferindo-lhe eficácia erga omnes (note-se que se trata de um 
julgamento em recurso extraordinário, controle difuso, pois), editou 
a Resolução n. 21.702/2004, na qual adotou o posicionamento 
do STF. Essa Resolução foi alvo de duas ações diretas de 
inconstitucionalidade (3.345 e 3.365, Rel. Min. Celso de Mello), 
que foram rejeitadas, sob o argumento de que o TSE, ao expandir 
a interpretação constitucional definitiva dada pelo STF, “guardião 
da Constituição”, submeteu-se ao princípio da força normativa 
da Constituição. Aqui, mais uma vez, aparece o fenômeno ora 
comentado: uma decisão proferida pelo STF em controle difuso 
passa a ter eficácia erga omnes, tendo sido a causa da edição de 
uma Resolução do TSE (norma geral) sobre a matéria.

h) O STF decidiu admitir, “considerando a relevância da matéria e 
apontando a objetivação do processo constitucional também em 
sede de controle incidental, especialmente a realizada pela Lei 
10.259/2001”, a sustentação oral de amici curiae (Confederação 
Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos - COBAP e da União 
dos Ferroviários do Brasil) em julgamento de recurso extraordinário, 
ratificando, também nesse julgamento, a tendência de “objetivação” 
do controle difuso, tantas vezes mencionada neste ensaio.

i) O Min. Gilmar Mendes, no julgamento do HC n. 82.959, não 
obstante tenha considerado inconstitucional o § 1º do art. 2º da Lei 
Federal 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), aplicou o art. 27 
da Lei Federal 9.868/1999 (Lei da ADI/ADC), para dar eficácia 
não retroativa (ex nunc) à sua decisão, ou seja, aplicou--se ao 

p. 94 - 121



106Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 1                                jul. / dez. 2013

controle difuso de constitucionalidade um instrumento do controle 
concentrado, que é possibilidade de o STF determinar, no juízo de 
inconstitucionalidade, a eficácia da sua decisão, ex nunc ou ex tunc. 
[...]

j) Tudo isso conduz a que se admita a ampliação do cabimento da 
reclamação constitucional, para abranger os casos de desobediência 
a decisões tomadas pelo Pleno do STF em controle difuso de 
constitucionalidade, independentemente da existência de enunciado 
sumular de eficácia vinculante. É certo, porém, que não há previsão 
expressa nesse sentido (fala-se de reclamação por desrespeito a 
súmula vinculante e a decisão em ação de controle concentrado de 
constitucionalidade) mas a nova feição que vem assumindo o controle 
difuso de constitucionalidade, quando feito pelo STF, permite que se 
faça essa interpretação extensiva, até mesmo como forma de evitar 
decisões contraditórias e acelerar o julgamento das demandas.

A Emenda Constitucional nº 45, ao acrescentar o § 3º, ao art. 102, da CF, 
inseriu mais um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário31. Trata-se da 
repercussão geral, que deverá ser demonstrada pela parte recorrente em preliminar32, 
apenas podendo ser recusada pela manifestação de dois terços dos membros do STF. Por 
isso, há doutrina que entenda que o novel instituto “trata-se, pois, não de uma arguição 
de relevância, como houve no passado, mas de uma arguição de irrelevância”33. Infere-
se assim que a presença desse requisito de admissibilidade no recurso extraordinário é 
presumida34 porém, devido ao fato de poder ser recusada35, trata-se de uma presunção 
juris tantum. “O recurso extraordinário passa, assim, por uma mudança significativa, 
havendo de sofrer o crivo da admissibilidade referente à repercussão geral. A adoção 
desse novo instituto deverá maximizar a feição objetiva do recurso extraordinário”36.

________________________________________________

31 No AI-QO 664.567, rel. Min. Sepúlveda Pertence, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que 
a fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário somente poderia ser exigida após o início 
da sua regulamentação pelo Regimento Interno do STF, que foi concebida apenas em 03.05.2007, através 
da Emenda Regimental n. 21.
32 Art. 543-A, § 2º, CPC: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva 
do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral.
33 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 267.
34 Art. 324. Recebida a manifestação do (a) Relator (a), os demais Ministros encaminhar-lhe-ão, também 
por meio eletrônico, no prazo comum de 20 (vinte) dias, manifestação sobre a questão da repercussão geral. 
Parágrafo único. Decorrido o prazo sem manifestações suficientes para recusa do recurso, reputar-se-á 
existente a repercussão geral. (RISFT, art. 324, caput e parágrafo único) – grifo meu.
35 A decisão do STF que reputar inexistente a repercussão geral no litígio em apreciação será irrecorrível, 
conforme expressa disposição do art. 543-A, caput, CPC.
36 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 961-962.
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O referido instituto funciona como um filtro constitucional37, limitando o acesso 
ao Tribunal daqueles litígios que demonstrarem a presença de repercussão geral.

A Lei n. 11.418/2006, por expressa disposição constitucional (art. 102, § 3º, da 
CF38), regulou a disciplina processual do novel instituto. Foram estabelecidos dois critérios 
para aferição da repercussão geral: 1 – critério objetivo: sempre haverá repercussão geral 
quando o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do 
Tribunal39 (art. 543-A, § 3º, CPC c/c art. 323, § 1º, do Regimento Interno do STF40); 
2 – critério subjetivo: para efeito de repercussão geral, será considerada a existência, ou 
não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, 
que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art. 543-A, § 1º, CPC).

A repercussão geral somente estará presente quando, na pretensão 
arguida perante o STF, houver acentuado interesse geral na solução 
das questões constitucionais, discutidas naquele determinado 
processo, que transcenda a defesa puramente de interesses 
subjetivos e particulares, pretendendo o texto constitucional, ao 
mesmo tempo, fortalecer as decisões das instâncias jurisdicionais 
ordinárias e preservar o STF para a discussão das matérias 
constitucionais de relevância e reflexo para toda a sociedade.41

O recurso extraordinário é submetido a um juízo bipartido de admissibilidade. Por 
isso, deve-se ressaltar que o juiz a quo apenas terá a função de observar se, nas razões da 
peça recursal, há demonstração da repercussão geral, cabendo, apenas nesse específico 
caso, que o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal não conheça o recurso – neste caso 
concreto o Presidente ou Vice do Tribunal local não estará perquirindo a ausência ou a 
existência da repercussão geral; estará apenas constatando o descumprimento de uma 
regularidade formal, qual seja, a demonstração formal e fundamentada da repercussão 

________________________________________________

37 Art. 322. O Tribunal recusará recurso extraordinário cuja questão constitucional não oferecer repercussão 
geral, nos termos deste capítulo (RISF, art. 322, caput).
38 Art. 103, § 3º, CF/88: No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das 
questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão 
do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.
39 Nesta hipótese específica, a presunção da existência da repercussão geral que é juris tantum (presunção 
relativa), passa a ser jure et de jure (presunção absoluta), o que enaltece a força vinculante das decisões do STF.
40 Art. 323. Quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão, o Relator submeterá, por 
meio eletrônico, aos demais Ministros, cópia de sua manifestação sobre a existência, ou não, de repercussão 
geral. § 1º Tal procedimento não terá lugar quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido 
reconhecida pelo Tribunal ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante, casos 
em que se presume existência de repercussão geral (Redação da Emenda Regimental n. 21/2007) – grifos meus.
41 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2008, p. 559.
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geral. Isso se dá pois é função exclusiva do Plenário do STF a apreciação da existência 
da repercussão geral porém, conforme se extrai do art. 543-A, § 4º, do CPC, caso a 
Turma decida pela presença da repercussão geral por, no mínimo, quatro votos, ficará 
dispensada a remessa do recurso ao Plenário. Isso ocorre haja vista a repercussão geral 
somente será recusada por decisão de dois terços dos ministros, ou seja, oito votos; se 
quatro ministro já reputarem geral a questão discutida, o quórum de dois terços não será 
atingido, sendo irrazoável submeter o caso ao Plenário.

Negada a existência da repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos 
sobre matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão de tese, tudo 
nos termos do Regimento Interno do STF (art. 543-A, 5º, CPC). Trata-se de interessante 
tendência de aproximação do controle difuso aos efeitos do controle concentrado42:

Em razão da tendência de transformação do recurso extraordinário 
em instrumento do controle difuso e abstrato da constitucionalidade 
das leis, é correta a observação de que o pronunciamento do Plenário 
do STF sobre a repercussão geral de determinada questão vincula 
os demais órgãos do tribunal e dispensa, inclusive, que se remeta o 
tema a um novo exame do Plenário, em recurso extraordinário que 
verse sobre a questão cuja amplitude da repercussão já tenha sido 
examinada, haja ou não enunciado sumulado a respeito.43

Assim, o juízo a quo ou o relator em decisão monocrática (art. 557 do CPC) 
excepcionalmente poderá recusar o recurso extraordinário, tendo como fundamento a 
ausência da repercussão geral. Ordinariamente – frise-se – a decisão sobre a presença 
desse instituto é do Plenário do STF.

Considerando o Pleno que há repercussão geral, conforme preceitua o art. 543-
A, § 7º, do CPC, o STF deverá sedimentar a tese em súmula de repercussão geral, que 
deverá será publicada no Diário Oficial.

Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica 
controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento 

________________________________________________

42 O art. 326, do Regimento Interno do STF dispõe que toda decisão de inexistência de repercussão geral é 
irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo Relator, à 
Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do artigo 329.
43 DIDIER Jr., Fredie e DA CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo, 
v.3, JusPODIVM, 2009, p. 337.

p. 94 - 121



109Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 1                                jul. / dez. 2013

Interno do STF44, cabendo ao Tribunal de origem a seleção de um ou mais recursos 
representativos da controvérsia, encaminhando-os ao STF, sobrestando os demais até o 
pronunciamento definitivo da Corte (art. 543-B, caput e § 1º, do CPC).

Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados no juízo 
a quo45 considerar-se-ão automaticamente não admitidos (art. 543-B, § 2º, do CPC), 
reputandam-se não conhecidos. Por isso, tornou-se importantíssimo a regulamentação 
da intervenção do amicus curiae no procedimento de apreciação da repercussão geral, 
possibilitando a intervenção de eventuais interessados na solução da questão, conforme 
dispõe o art. 543-A, § 6º, do diploma legislativo processual civil: “o Relator poderá 
admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por 
procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do STF”.

 É possível concluir, sem receio, que o incidente para a apuração da 
repercussão geral por amostragem é um procedimento de caráter 
objetivo, semelhante ao procedimento da ADIN, ADC e ADPF, e de 
profundo interesse público pois se trata de exame de uma questão que 
diz respeito a um sem número de pessoas, resultando na criação de uma 
norma jurídica de caráter geral pelo STF. É mais uma demonstração do 
fenômeno da “objetivação” do controle difuso de constitucionalidade 
das leis [...].46 

Caso seja julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados 
serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que 
poderão declará-los prejudicados ou retratar-se; todavia, não havendo a retratação em 
relação ao recurso sobrestado, poderá o STF, nos termos de seu Regimento Interno, 
cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão proferido contra a orientação firmada (art. 
543-B, §§ 3º e 4º, CPC).
________________________________________________

44 Art. 328. Protocolado ou distribuído recurso cuja questão for suscetível de reproduzir-se em múltiplos 
feitos, a Presidência do Tribunal ou o Relator, de ofício ou a requerimento da parte interessada, comunicará o 
fato aos tribunais ou às turmas de juizado especial, a fim de que observem o disposto no art. 543-B do CPC, 
podendo pedir-lhes informações, que deverão ser prestadas em cinco dias, e sobrestar todas as demais causas 
com questão idêntica. Parágrafo único. Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos 
com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o Relator selecionará um ou mais 
representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial 
de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do CPC (RISTF, art. 328, caput e parágrafo único).
45 No julgamento do RE 576.155/DF, Rel. Ministro Ricardo Levandowski, o STF entendeu que, no tocante 
aos recursos interpostos antes do advento da Lei 11.672, de 8.5.2008, que inseriu os arts. 543-A a 543-C ao 
CPC, devem ficar sobrestados na secretaria do próprio STF.
46 DIDIER Jr., Fredie e DA CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo, 
v.3, JusPODIVM, 2009, p. 337.
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 Por fim, frise-se que “uma vez decidida a repercussão geral, a Presidência do 
STF deverá promover ampla e específica divulgação do teor dessas decisões, bem como 
diligenciar para a formação e a atualização de banco de dados eletrônico sobre o 
assunto”47, conforme se observa no art. 329, do Regimento Interno do STF.

Outra inovação implementada pela Emenda Constitucional nº 45 foi a previsão 
do instituto da súmula vinculante no art. 103-A, caput, da CF, que permitiu ao STF 
de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços de seus membros, após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos 
do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou ao seu cancelamento, na 
forma estabelecida em lei. A aprovação, a revisão ou o cancelamento de súmula poderá 
ser provocado por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, 
sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei (art. 103-A, § 2º, CF).

Como se depreende dos dispositivos em epígrafe, a Excelsa Corte poderá 
aprovar, rever ou cancelar súmula vinculante ex officio ou por iniciativa de qualquer dos 
legitimados a propor ação direta de inconstitucionalidade (art. 103, CF)48. O legislador 
ordinário, mediante a edição da Lei 11.417/2006, ampliou o rol de legitimados ao 
prever, em seu art. 3º, a atribuição de tal competência ao Defensor Público-Geral da 
União, Tribunais Superiores, Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal 
e dos Territórios, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, 
Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais Militares. Além dos entes mencionados, o 
município poderá propor, incidentalmente, no curso do processo em que seja parte, a 
edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante (art. 3º, § 1º, 
Lei 11.417/2006). Nota-se, assim, que o município não poderá provocar diretamente o 
Pretório Excelso, cabendo tal atribuição somente aos demais legitimados.

________________________________________________

47 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 961-962.
48 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:      
I – O Presidente da República; II – A Mesa do Senado Federal; III – A Mesa da Câmara dos Deputados; IV – A 
Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V – O Governador de Estado 
ou do Distrito Federal; VI – O Procurador-Geral da República; VII – O Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação 
sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
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A súmula, por sua vez, terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de 
normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou 
entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante 
multiplicação de processos sobre questão idêntica (art. 103-A, § 1º, CF). Assim:

As súmulas vinculantes surgem a partir da necessidade de reforço 
à ideia de uma única interpretação jurídica para o mesmo texto 
constitucional ou legal, de maneira a assegurar-se a segurança 
jurídica e o princípio da igualdade pois os órgãos do Poder 
Judiciário não devem aplicar as leis e os atos normativos aos casos 
concretos de forma a criar ou a aumentar desigualdades arbitrárias, 
devendo, pois, utilizar-se de todos os mecanismos constitucionais 
no sentido de conceder às normas jurídicas uma interpretação única 
e igualitária.49

A doutrina contrária às súmulas vinculantes advoga que o referido instituto teria 
aptidão para engessar o Poder Judiciário e, consequentemente, paralisar a evolução do 
Direito, além de possibilitar um maior totalitarismo do órgão judicial de cúpula, entretanto 
tal argumento não deve prosperar, uma vez que novas provocações, reflexões e diversos 
julgados futuros poderão alterar uma dada interpretação em matéria constitucional e, 
consequentemente, possibilitar a revisão ou o cancelamento da súmula (art. 103-A, § 2º, 
CF), o que obstará o engessamento ou a paralisia na evolução do Direito. 

Além disso, o novel instituto dá concretude aos princípios da celeridade, 
segurança jurídica e economia processual, ao combater a multiplicação de processos 
de conteúdos idênticos no âmbito do Poder Judiciário, mediante a atribuição de efeito 
vinculante às reiteradas decisões proferida pelo STF no âmbito do controle difuso. 
Vislumbra-se, mais uma vez, a tendência de objetivação do citado método de controle 
de constitucionalidade.

Não resta dúvida de que a adoção de súmula vinculante em 
situação que envolva a declaração de inconstitucionalidade de 
lei ou de ato normativo enfraquecerá ainda mais o já debilitado 
instituto da suspensão pelo Senado. É que a súmula vinculante 
conferirá interpretação vinculante à decisão que declara a 
inconstitucionalidade sem que a lei declarada inconstitucional 
tenha sido eliminada formalmente do ordenamento jurídico (falta 
de eficácia geral da decisão declaratória de inconstitucionalidade). 
Tem-se efeito vinculante da súmula, que obrigará a Administração a 

________________________________________________

49 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2008, p. 566.
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não mais aplicar a lei objeto da declaração de inconstitucionalidade 
(nem a orientação que dela se dessume), sem eficácia erga omnes 
da declaração de inconstitucionalidade. Mais uma razão para que se 
reveja a interpretação que se confere, tradicionalmente, ao disposto 
no art. 52, X, CF, de modo a assegurar o efeito às decisões do STF, 
independentemente de terem sido proferidas em sede de controle 
abstrato, direto ou incidental.50

Por fim, cabe ressaltar que, sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis 
de impugnação (art. 7º, Lei 11.417/2006), caberá reclamação constitucional contra o ato 
que desrespeitou enunciado da súmula vinculante, ao STF (art. 103-A, § 3º, CF).

4.1.1 O papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade: mutação 
constitucional do art. 52, X, CF?

Conforme analisado alhures, a tese de abstratização do controle de constitucionalidade 
difuso encontra óbices em parte da doutrina tradicional, consistente principalmente no 
comprometimento da competência do Senado Federal em suspender atos e leis declarados 
inconstitucionais pela Suprema Corte, emprestando efeitos gerais às decisões tomadas 
pelo Pretório Excelso em sede de controle incidental (CF, art. 52, X).

O dispositivo em epígrafe foi inserido no ordenamento constitucional pátrio pela 
Constituição de 1934 (art. 91, IV) e mantido pelas Constituições que lhe sucederam 
(CF/46, art. 64; CF/67, art. 42, VII; CF/88, art. 52, X), a fim de corrigir uma deficiência 
do sistema difuso-incidental, herdado da tradição romano germânica da civil law. 
Visava-se, com a inserção desse dispositivo, evitar a proliferação de demandas propostas 
por indivíduos que, igualmente, se sentiram lesados pela lei ou pelo ato declarado 
inconstitucional pelo STF no âmbito do controle incidental, atribuindo, mediante 
resolução do Senado, efeito erga omnes a essas decisões.

Ocorre que, hodiernamente, em face do novel sistema constitucional vigente, 
com ênfase no modelo abstrato, em que as decisões com eficácia erga omnes passaram 
a se generalizar, o instituto da suspensão pelo Senado não revela hoje utilidade. Precisa 
a lição de Gilmar Mendes:

________________________________________________

50 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 968-969.
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A amplitude conferida ao controle abstrato de normas e a 
possibilidade de que se suspenda, liminarmente, a eficácia de leis ou 
atos normativos, com eficácia geral, contribuíram certamente para 
que se quebrantasse a crença na própria justificativa desse instituto, 
que se inspirava diretamente numa concepção de separação de 
Poderes - hoje inevitavelmente ultrapassada. Se o STF pode, em ação 
direta de inconstitucionalidade, suspender liminarmente a eficácia 
de uma lei, até mesmo de uma Emenda Constitucional, por que 
haveria a declaração de inconstitucionalidade, proferida no controle 
incidental, valer tão-somente para as partes? A única resposta 
plausível nos leva a crer que o instituto da suspensão pelo Senado 
assenta-se hoje em razão de índole exclusivamente histórica.51

Pois bem, a discussão a respeito da competência do Senado Federal inserida no art. 
52, X, CF, está sendo debatida no STF. Em julgamento, ainda pendente, da Reclamação 
4.335-5/AC, o Ministro Relator Gilmar Mendes, em seu voto, defendeu uma autêntica 
mutação constitucional, que conferiu uma nova compreensão à regra em epígrafe.

Mas, em que consiste tal fenômeno? Valendo-se das lições da doutrina constitucional 
mais balizada, mutação constitucional vem a ser uma interpretação constitucional 
evolutiva não formal. Impende destacar o magistério de Luís Roberto Barroso:

[...] é possível dizer que a mutação constitucional consiste em uma 
alteração do significado de determinada norma da Constituição, sem 
observância do mecanismo constitucionalmente previsto para as 
emendas e, além disso, sem que tenha qualquer modificação de seu 
texto. Esse novo sentido ou alcance do mandamento constitucional 
pode decorrer de uma mudança na realidade fática ou de uma nova 
percepção do Direito, uma releitura do que deve ser considerado 
ético e justo. Para que seja legítima, a mutação precisa ter lastro 
democrático, isto é, deve corresponder a uma demanda social 
efetiva por parte da coletividade, estando respaldada, portanto, pela 
soberania popular.52

Além da tese de mutação constitucional do art. 52, X, CF, em seu voto, o 
ilustre Ministro apontou algumas incoerências da adoção do instituto em apreço pelo 
ordenamento constitucional pátrio, cujos excertos, por sua importância e clareza, 
merecem transcrição in verbis53:
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51 MENDES, Gilmar Ferreira. O papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade: um caso 
clássico de mutação constitucional. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 41, n. 162, abr/jun 2004.
52 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais 
e a construção do novo modelo.  São Paulo: Saraiva, 2011, p. 148-149.
53 Supremo Tribunal Federal. RECLAMAÇÃO 4.335-5 ACRE, Relator Min. Gilmar Mendes, Reclamante(s): 
Defensoria Pública da União, Reclamado (a/s): Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca 
de Rio Branco.
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Deve-se observar, outrossim, que o instituto da suspensão da 
execução da lei pelo Senado mostra-se inadequado para assegurar 
eficácia geral ou efeito vinculante às decisões do STF que não 
declaram a inconstitucionalidade de uma lei, limitando-se a fixar a 
orientação constitucionalmente adequada ou correta.

Isso se verifica quando o STF afirma que dada disposição há de ser 
interpretada desta ou daquela forma, superando assim entendimento 
adotado pelos tribunais ordinários ou pela própria Administração. 
A decisão do STF não tem efeito vinculante, valendo nos estritos 
limites da relação processual subjetiva. Como não se cuida de 
declaração de inconstitucionalidade de lei, não há que se cogitar 
aqui de qualquer intervenção do Senado, restando o tema aberto 
para inúmeras controvérsias.

Situação semelhante ocorre quando o STF adota uma interpretação 
conforme a Constituição, restringindo o significado de certa 
expressão literal ou colmatando uma lacuna contida no regramento 
ordinário. Aqui o STF não afirma propriamente a ilegitimidade da lei, 
limitando-se a ressaltar que uma dada interpretação é compatível com 
a Constituição ou, ainda, que, para ser considerada constitucional, 
determinada norma necessita de complemento (lacuna aberta) ou 
restrição (lacuna oculta – redução teleológica). Todos esses casos 
de decisão com base em uma interpretação conforme a Constituição 
não podem ter sua eficácia ampliada com o recurso ao instituto da 
suspensão de execução da lei pelo Senado Federal.

Mencionem-se, ainda, os casos de declaração de inconstitucionalidade 
parcial sem redução de texto, nos quais se explicita que um 
significado normativo é inconstitucional sem que a expressão literal 
sofra qualquer alteração.

Também nessas hipóteses, a suspensão de execução da lei ou do ato 
normativo pelo Senado revela-se problemática porque não se cuida 
de afastar a incidência de disposições do ato impugnado mas tão-
somente de um de seus significados normativos.

Além disso, o renomado jurista dispôs em seu voto a contradição do instituto da 
suspensão com a teoria das nulidades das leis inconstitucionais:

Ainda que se aceite, em princípio, que a suspensão da execução da 
lei pelo Senado retira a lei do ordenamento jurídico com eficácia ex 
tunc, esse instituto, tal como foi interpretado e praticado, entre nós, 
configura antes a negação do que a afirmação da teoria da nulidade 
da lei inconstitucional. A não-aplicação geral da lei depende 
exclusivamente da vontade de um órgão eminentemente político 
e não dos órgãos judiciais incumbidos da aplicação cotidiana do 
direito. Tal fato reforça a ideia de que, embora tecêssemos loas à 
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teoria da nulidade da lei inconstitucional, consolidávamos institutos 
que iam de encontro à sua implementação.54

Por fim, ainda apontando incongruências, o Ministro Gilmar Mendes defende 
a função do Senado de apenas dar publicidade à decisão proferida pelo STF pois esta 
sim se conformaria à teoria da nulidade das leis inconstitucionais. Além disso, aponta: 
1) a incompatibilidade do instituto da suspensão com a disciplina da ADPF; a decisão 
do caso concreto proferida em ADPF, por se tratar de processo objetivo, será dotada de 
eficácia erga omnes; a mesma questão resolvida no processo de controle incidental terá 
eficácia inter partes; 2) incompatibilidade com o controle de constitucionalidade em 
ações coletivas, uma vez que aqui, somente por força de uma compreensão ampliada ou 
do uso de uma figura de linguagem, pode-se falar em decisão com eficácia inter partes.

Podemos concluir, assim, que o papel do Senado Federal no controle de 
constitucionalidade sofreu grandes transformações a partir da Constituição de 1988, 
que ampliou o sistema concentrado, dando ênfase às decisões dotadas de eficácia geral. 
Defende---se a existência de uma autêntica mutação constitucional em razão da completa 
reformulação do ordenamento jurídico, que leva a uma nova compreensão do art. 52, 
X, CF/88, atribuindo simples efeito de publicidade à fórmula relativa à suspensão de 
execução da lei pelo Senado Federal.

De fato, é difícil admitir que a decisão proferida em ADI ou ADC 
e na ADPF possa ser dotada de eficácia geral e a decisão proferida 
no âmbito do controle incidental – esta muito mais morosa porque 
em geral tomada após tramitação da questão por todas as instâncias 
– continue a ter eficácia restrita entre as partes.

Explica-se, assim, o desenvolvimento da nova orientação a 
propósito da decisão do Senado Federal no processo de controle de 
constitucionalidade, no contexto normativo da Constituição de 1988.55 

4.2 O incidente de decretação de inconstitucionalidade em tribunal: traços da 
objetivação/abstratização no CPC

O exercício da jurisdição constitucional, como já exposto neste trabalho, por 
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54 STF. RECLAMAÇÃO 4.335-5 ACRE, Relator Min. Gilmar Mendes, Reclamante(s): Defensoria Pública 
da União, Reclamado (a/s): Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco.
55 MENDES, Gilmar Ferreira. O papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade: um caso 
clássico de mutação constitucional. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 41, n. 162, abr/jun 2004.
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qualquer membro integrante do Poder Judiciário, seja este órgão singular ou órgão 
colegiado, caracteriza o controle de constitucionalidade difuso. Em relação a esse 
método de controle realizado em âmbito de Tribunal, o art. 97/CF, prescreveu uma 
exigência específica, consubstanciada pela regra da reserva de plenário ou regra do full 
bench. Por meio desse expediente, a declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos 
normativos do Poder Público em sede de Tribunal56 é condicionada ao voto da maioria 
absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial57.

O incidente de decretação de inconstitucionalidade é o meio processual que 
regulamenta o dispositivo constitucional em epígrafe, cujos delineamentos encontram-
se no CPC, nos seguintes termos:

Art. 480. Arguida a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo 
do poder público, o relator, ouvido o Ministério Público, submeterá 
a questão à turma ou à câmara, a que tocar o conhecimento do 
processo.

Art. 481. Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento; 
se for acolhida, será lavrado o acórdão, a fim de ser submetida a 
questão ao tribunal pleno.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não 
submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de 
inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou 
do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Art. 482. Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, o Presidente 
do Tribunal designará a sessão de julgamento.

§ 1º O Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público 
responsáveis pela edição do ato questionado, se assim o requererem, 
poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, 
observados os prazos e as condições fixados no Regimento Interno 
do Tribunal.
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56 Uma observação é pertinente: caso um tribunal deixe de aplicar alguma norma, está, em verdade, afastando 
a sua incidência porém ocorre que a não aplicação de uma lei em vigor pelo Poder Judiciário, somente pode 
acontecer em virtude de sua inconstitucionalidade ou incompatibilidade com o texto da Carta Magna. Significa 
que o Judiciário somente se abstém de aplicar uma norma em vigor quando ela está eivada de algum vício de 
inconstitucionalidade portanto, ao proceder dessa maneira, o tribunal deve submeter a questão ao Pleno ou ao 
órgão especial para que seja, legitimamente, reconhecida a inconstitucionalidade, atendendo assim, ao preceito 
contido no art. 97/CF. Eis, a propósito, o enunciado da Súmula Vinculante nº 10: Viola a cláusula de reserva 
de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente 
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência em todo ou em parte.
57 Nos Tribunais de Justiça constituídos por mais de 25 membros, a Constituição autoriza que as atribuições 
do Pleno sejam exercidas por um órgão especial interna corporis, composto de no mínimo 11 e no máximo 
25 juízes, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição do Tribunal Pleno 
(art. 93, IX, CF/88).
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§ 2º Os titulares do direito de propositura referidos no art. 103 da 
Constituição poderão manifestar-se, por escrito, sobre a questão 
constitucional objeto de apreciação pelo órgão especial ou pelo 
Pleno do Tribunal, no prazo fixado em Regimento, sendo-lhes 
assegurado o direito de apresentar memoriais ou de pedir a juntada 
de documentos.

§ 3º O relator, considerando a relevância da matéria e a 
representatividade dos postulantes, poderá admitir, por despacho 
irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades.

Conforme se extrai dos dispositivos legais mencionados, a referida 
arguição de inconstitucionalidade é submetida à Turma ou Câmara, a que tocar o 
conhecimento do processo. Esses órgãos fracionários não são legítimos para declarar a 
inconstitucionalidade58 porém pode perfeitamente reconhecer a constitucionalidade da 
norma impugnada, rejeitando a alegação.

Assim, caso a alegação de inconstitucionalidade seja rejeitada, o julgamento da 
causa prosseguirá, devendo, entretanto, o julgamento do feito ser suspenso se o órgão 
judicial der acolhida à arguição (art. 481, CPC).

Julgado procedente o incidente, lavrar-se-á acórdão que deverá ser remetido ao 
Tribunal Pleno ou ao órgão especial para que seja apreciada a constitucionalidade em 
tese de ato ou lei confrontado. Neste, se a maioria qualificada (absoluta) decidir pela 
inconstitucionalidade do ato ou lei, será emitida declaração nesse sentido, que vinculará 
o órgão fracionário (Turma ou Câmara) na resolução daquele caso concreto.

Salta aos olhos, portanto, as proximidades desse instrumento processual com o 
controle concentrado exercido pelo STF. Nesse diapasão, nota-se que tanto no incidente 
de decretação de inconstitucionalidade como em sede de ADI, ADC ou ADPF, o controle 
é de caráter objetivo, abstraindo-se do caso in concreto. Nesse sentido:

Embora esse incidente seja um instrumento processual típico de 
controle difuso, a análise da constitucionalidade da lei é feita em 
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58 Órgãos fracionários dos Tribunais (Câmaras, Grupos de Câmaras, Turmas ou Seções), muito embora 
possam confirmar a legitimidade constitucional dos atos estatais (RTJ 98/877), não dispõem do poder de 
declaração de inconstitucionalidade das leis e demais espécies jurídicas editadas pelo Poder Público. Essa 
especial competência dos Tribunais pertence, com exclusividade, ao respectivo Plenário ou, onde houver, ao 
correspondente órgão especial. A norma inscrita no art. 97/CF, porque exclusivamente dirigida aos órgãos 
colegiados do Poder Judiciário, não se aplica aos magistrados singulares quando no exercício da jurisdição 
constitucional (RT 554/253). (STF, HC n. 69.921-9/MS, 1ª T., Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 26.3.1993)
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abstrato. Trata-se de incidente processual de natureza objetiva (é 
exemplo de processo objetivo, semelhante ao processo de ADIN 
ou ADC). Embora a resolução da questão não fique sujeita a coisa 
julgada erga omnes (porquanto tenha sido examinado incidenter 
tantum), “a decisão do tribunal pleno não valerá somente para o 
caso concreto em que surgiu a questão de constitucionalidade. Será 
paradigma (leading case) para todos os demais feitos – em trâmite 
no tribunal – que envolvam a mesma questão”59. 

É por isso que, também à semelhança do que já ocorre em sede de controle 
concentrado (ADI, ADC e ADPF), é permitida a eventual intervenção de outros órgãos 
ou entidades no debate em torno da inconstitucionalidade suscitada (§§ art. 482)60. Trata-
se da figura que, em processo, se denomina amicus curiae, cuja função é colaborar com 
o Tribunal no equacionamento da questão de ordem constitucional sub judice. Ademais, 
o art. 481, parágrafo único, CPC, dispensa a instauração de novo incidente para decidir 
questão já apreciada pelo tribunal, pelo mesmo modo, anteriormente. Da mesma forma, 
o incidente é dispensado, com mais razão, quando já houver pronunciamento do plenário 
do STF sobre a questão. Gilmar Ferreira Mendes traz lição contundente:

O STF percebeu que não poderia deixar de atribuir significado 
jurídico à declaração de inconstitucionalidade proferida em 
sede de controle incidental, ficando o órgão fracionário de 
outras Cortes exonerado do dever de submeter a declaração de 
inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial, na forma 
do art. 97/CF. Não há dúvida de que o Tribunal, nessa hipótese, 
acabou por reconhecer efeito jurídico transcendente à sua decisão. 
Embora na fundamentação desse entendimento fale-se em quebra 
da presunção de constitucionalidade, é certo que, em verdade, a 
orientação do Supremo acabou por conferir à sua decisão algo 
assemelhado a um efeito vinculante, independentemente da 
intervenção do Senado. Esse entendimento está hoje consagrado na 
própria legislação processual civil (CPC, art. 481, parágrafo único, 
parte final, na redação da Lei 9756, de 17.12.1998).61 
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61 MENDES, Gilmar Ferreira. O papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade: um caso 
clássico de mutação constitucional. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 41, n. 162, abr/jun 2004.
59 DIDIER Jr., Fredie e DA CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo, 
v.3, JusPODIVM, 2009, p. 571.
60 “Tem-se, assim, oportunidade para a efetiva abertura do processo de controle de constitucionalidade 
incidental, que passa, nesse ponto, a ter estrutura semelhante à dos processos de índole estritamente objetiva 
(ADI, ADC e ADPF)”. MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.075.
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5 CONCLUSÃO

Encerrando, convém retornar às linhas iniciais deste trabalho, onde se explicitou 
que o ordenamento constitucional pátrio adotou o modelo sincrético de controle de 
constitucionalidade, englobando os dois modelos tradicionais: o controle abstrato e o 
difuso, que se contrapõem, respectivamente, ao concreto e ao concentrado. 

Partindo da distinção entre essas modalidades de controle, oriunda de critérios 
distintos, torna-se palpável a compreensão do fenômeno objeto do presente estudo: a 
objetivação/abstratização do controle difuso de constitucionalidade. 

Pode-se observar tal fenômeno em dois instrumentos processuais aqui abordados: 
no recurso extraordinário e no incidente de decretação de inconstitucionalidade nos 
Tribunais. O estudo das características desses dois mecanismos, à luz das modificações 
legislativas contemporâneas, denuncia a influência da tese versada neste ensaio. 
Acompanhando essas transformações, tanto a doutrina, como a jurisprudência do STF, 
capitaneada pelo Ministro Gilmar Mendes, começam a defender o fenômeno mencionado.

Assim, surge a constatação de que a tese de abstratização do controle difuso 
trata-se de uma tentativa de transformar o STF em uma autêntica Corte Constitucional. 
Significa dizer que sua atuação deve-se voltar às questões relevantes para a sociedade 
brasileira, conferindo uma maior efetividade à prestação da jurisdição constitucional, 
ao diminuir a interposição de recursos, tendo vista que a matéria já foi pacificada pelo 
plenário da Alta Corte.

É fato também que atualmente o papel do Senado Federal no controle difuso 
se mostra anacrônico, já que uma decisão do STF, proferida em sede de controle 
concentrado, possui efeitos erga omnes e vinculante, ao passo que a decisão emitida 
pelo mesmo órgão de cúpula (leia-se, Pleno do STF) tem apenas eficácia inter partes. 
O Tribunal que decide em tese é o mesmo que julga incidentalmente. Legítimo, pois, 
defender a existência de uma autêntica mutação constitucional, em razão da completa 
reformulação do ordenamento jurídico, que levou a uma nova compreensão do art. 52, 
X, CF/88, atribuindo simples efeito de publicidade à fórmula relativa à suspensão de 
execução da lei pelo Senado Federal.
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Nesse diapasão, constata-se o fortalecimento do prestígio das decisões emanadas do 
STF, contribuindo para a segurança jurídica, a celeridade, a prestação jurisdicional eficiente 
e a economia processual, evitando-se múltiplos processos envolvendo questões idênticas. 
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REFLEXÕES SOBRE A FACULTATIVIDADE NO EXERCÍCIO DA              
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA NO MODELO FEDERATIVO BRASILEIRO

REFLECTIONS ABOUT THE FACULTATIVE EXERCISE OF TAXING  
COMPETENCE IN BRAZILIAN`S FEDERATIVE MODEL

Carlos Augusto Daniel Neto1 2

RESUMO: É constante na doutrina constitucional tributária a afirmação secular de que o exercício 
das competências tributárias é uma faculdade dos entes públicos, apesar da dogmática brasileira 
excepcionar a questão do ICMS, por razões de integração do mercado nacional. Entretanto, tal 
concepção olvida da necessária coordenação entre o subsistema tributário e o subsistema financeiro 
na Constituição Federal, especialmente diante da forma federativa rigidamente adotada pelo Brasil, 
e do imperativo de manutenção da autonomia financeira de todas as ordens parciais da federação. 
Dessa forma, propõe-se uma revisitação dessa característica tão propugnada na doutrina, em vista 
da posterior repartição das receitas tributárias que a Carta Magna impõe aos entes tributantes. 

Palavras-Chave: Federalismo; Autonomia Financeira; Competência; Faculdade; Repartição de 
receitas.

ABSTRACT: It is constant in the constitutional doctrine the secular claim that exercise of the 
taxing power is a faculty for public entities, despite the dogmatic Brazilian excepts the issue 
of ICMS, for reasons of national market integration. However, this conception forgets the 
necessary coordination between tax and financial subsystems in the Constitution, particularly 
in the federative form rigidly adopted by Brazil, and the imperative of maintaining the financial 
autonomy of all partial orders of the federation. Thus, we propose a revisitation of this 
characteristic so advocated by the doctrine in view of the posterior distribution of tax revenues 
that the Constitution imposes on.

Keywords: Federalism; Financial Autonomy, Competence, Faculty; Revenue Sharing.

INTRODUÇÃO

O objeto deste trabalho é a análise e crítica da cediça afirmação doutrinária quanto 
à facultatividade do exercício das competências tributárias, tão mansamente repousada 
na robusta dogmática jurídica brasileira, a partir de uma perspectiva integrativa entre 
dois subsistemas constitucionais, tributário e financeiro, e da necessária preservação da 
forma federativa do Estado Brasileiro, protegido por pétrea disposição. 
________________________________________________

1 Bolsista CAPES no mestrado em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Especialista em Direito Tributário. Advogado e Consultor Tributário. 
2 E-mail: carlosdanielneto@hotmail.com

p. 122 - 154



123Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 1                                jul. / dez. 2013

Procura-se empreender análise sobre a regra matriz da norma competencial em 
sentido estrito, com vistas a analisar qual modal deôntico compõe o seu consequente 
normativo, modalizando a conduta de produzir normas gerais e abstratas em matérias 
tributária.

Tal mister é trespassado por questões relativas à composição do federalismo 
brasileiro, suas características, e o papel da autonomia financeira dos entes federados 
dentro desse sistema rígido de distribuição de competências tributárias e prescrições 
quanto à repartição das receitas advindas do exercício das mesmas, que a Constituição 
Federal impõe.

Ato contínuo, abordar-se-á a questão da facultatividade do exercício da 
competência tributária diante do papel exercido pelas rendas tributárias de um ente 
federado no orçamento público dos outros, e se tal participação é imperativa ao ponto de 
tornar a atividade legislativa tributária uma obrigação, com todas as suas implicações, 
dentro do sistema federativo pátrio.

Não que se esteja olvidando a preciosa lição de Alfredo Augusto Becker, de 
que o Direito Tributário – colocação aplicável a qualquer ramo da ciência jurídica – 
requer uma “atitude mental jurídica” (cf. BECKER, 2007, p.15). Ainda que se opere um 
corte sobre a realidade fenomenológica (“fato puro”, no dizer de Lourival Vilanova) é 
essencial observar a comunicação necessária dos subsistemas, que através de influências 
recíprocas se restringem e se condicionam. 

Não se propõe uma confusão entre o Direito e Ciência das Finanças, que  acaba por 
promover a “demolição da juridicidade do Direito Tributário e gestando um ser híbrido 
e teratológico: o Direito Tributário invertebrado” (BECKER, apud CARVALHO, 2010), 
mas pretende-se operar uma interpretação sistemática das normas de competência 
tributária em relação às normas de direito constitucional financeiro relativas à repartição 
da receita tributária.

Sobretudo, o objetivo deste artigo é demonstrar que toda cogitação sobre os tributos 
necessariamente evoca o contraponto da despesa pública, sem a qual o tributo perde sua 
justificativa mais profunda, de modo que uma teoria das competências tributárias deve 
ser elaborada coordenadamente a uma teoria do estado e dos gastos públicos, como 
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requisito para a compreensão do fenômeno financeiro em sua integridade (Cf. SAINZ 
DE BUJANDA, p.116).

Adotar-se-á na feitura desta monografia a seguinte estrutura: na primeira parte 
do trabalho serão expostas de forma suficiente as premissas que serão utilizadas neste 
trabalho, para posteriormente – a partir delas – expor as conclusões que se espera 
alcançar ao fim e ao cabo desse esforço teórico, a partir de um método hermenêutico-
analítico, utilizando-se de uma interpretação sistêmica voltada ao aspecto funcional das 
normas constitucionais financeiras e tributárias, bem como à consideração do sistema 
tributário como subsistema da repartição constitucional de rendas.

1 UM BREVE ESCORÇO SOBRE AS PREMISSAS TEÓRICAS ADOTADAS.

1.1 Do Direito Positivo como um sistema normativo puro.

O Direito Positivo é um sistema normativo puro de caráter axiomático. É um sistema 
axiomático pelo fato de todas as consequências previstas são deduzidas de um conjunto 
finito de enunciados (os axiomas do sistema), ao contrário dos sistemas dedutivos, que 
não possuem esses axiomas definidos. Qualquer conjunto-base de enunciados pode 
ser convertido em axiomas de um sistema, desde que sejam finitos – tratando-se, pois, 
de uma opção de quem vai construir essa estrutura sistemática, que no específico caso 
jurídico serão postos pelo legislador através das normas de direito positivo.

Por sua vez é um sistema normativo pelo fato de para cada caso previsto em um 
universo de casos (UC) pertinentes a esse sistema, há soluções previstas pelo próprio 
sistema para ele, atribuindo a essa estrutura consequências normativas. E pode-se 
adjetivá-lo ressaltando sua pureza normativa se, e somente se, não há nenhum enunciado 
descritivo compondo esse sistema, somente enunciados prescritivos. 

Em súmula, o Direito Positivo é um sistema cujas consequências são construídas 
a partir de um conjunto finito de axiomas definidos pelo legislador, atribuindo a todos 
os casos pertinentes ao seu UC particular soluções ou consequências normativas, em 
uma miríade de proposições exclusivamente prescritivas e sintaticamente homogêneas.

Dentro desse sistema, a norma fundamental seria detentora daquilo que as ciências 
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matemáticas denominam de propriedade de fechamento, no sentido que promove uma 
clausura sistêmica, operando papel de pressuposto gnosiológico-transcendental de 
conhecimento do sistema jurídico. 

Como ensina Lourival Vilanova, “uma proposição normativa só pertence ao 
sistema se podemos reconduzi-la à proposição fundamental” (VILANOVA, 2010, 
p.126). Diante disso, calha lembrar a famosa lei de David Hume, que vaticina a 
impossibilidade de distinções morais derivarem da razão. Em síntese, expõe o autor que 
a razão é o descobrimento da verdade e da falsidade, consistindo elas em um acordo 
ou desacordo com uma relação real de ideias, ou com a existência real de um fato, de 
modo que o que não seja possível de se submeter aos valores de verdade e falsidade não 
pode ser objeto da razão humana (HUME, 2009, p.293-7). Diante disso, nossas ações e 
vontades, enquanto insusceptíveis de acordo ou desacordo por serem completos em si 
mesmos, não implicam referência alguma a outras vontades e ações, não podendo ser 
qualificadas de verdadeiras nem falsas e, logo, nem que sejam contrárias ou conformes 
à razão (HUME, 2009, p.297-300). 

A partir das ideias do filósofo inglês, vários pensadores transpuseram suas 
ideias à lógica proposicional, afirmando que é impossível deduzir uma proposição  
normativa (do “dever ser”) de uma série de proposições descritivas (do “ser”) e vice-
versa (Cf. GUIBOURG, 2008, p.150). Ora, tal conclusão confirma o que defendemos 
acima quanto ao Direito Positivo ser um sistema puramente normativo, haja vista que 
tomando como ponto de partida uma norma jurídica, tudo quanto derive dela será 
necessariamente prescritivo, e não descritivo, de modo que todos os seus enunciados 
gozarão da homogeneidade sintática propugnada acima. 

Essa homogeneidade sintática, como modo constante de relacionar dados 
empíricos segue um esquema de imputação (que será abordado com mais vagar 
posteriormente) na forma “Se P, deve-ser Q”. Por seu turno, a unicidade do ponto de 
partida (norma fundamental) dá unidade sistêmica ao Direito Positivo, permitindo 
inferirmos a sua coerência e sua completude lógico-formal, entendida a coerência como 
a ausência de proposições que estejam em contradição deôntica e completude como a 
ausência de um caso que não tenha uma solução deduzível do sistema jurídico.

Entretanto, frise-se que essa unidade é formal, já que no plano de aplicação por 
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vezes surgem lacunas de reconhecimento, derivadas da heterogeneidade semântica 
das normas jurídicas, haja vista que, apesar de normas inferiores terem fundamento de 
validade nas normas superiores, as normas individuais e concretas irão ultrapassar o 
âmbito da premissa maior, contendo conotação referencial nova e resolvendo as lacunas 
semânticas (VILANOVA, 2009, p.129-130).

1.2 A estrutura lógica das normas jurídicas

Inicialmente, deve-se frisar a ambiguidade que cerca o termo “norma jurídica”, 
sendo utilizado ao longo da construção da dogmática em diversos sentidos, o que 
dificulta bastante a contraposição dos pensamentos dos teóricos do Direito. Partindo das 
concepções explanadas alhures, entende-se que as normas jurídicas são as significações 
que a leitura do texto desperta em nosso espírito. É a norma jurídica o juízo hipotético 
que a percepção do texto provoca no plano do nosso consciente (Cf. CARVALHO, 
2009, p.128). 

Explica-se: a realidade fenomenológica é de uma complexidade infinita e 
naturalmente incognoscível ao ser humano, fadado às limitações do entendimento, 
que somente opera com generalidades, nunca com individualidades. Assim, exerce o 
conceito um papel de forma de pensamento generalizante, que despreza uma infinidade 
de singularidades objetais, para tornar possível a cognição.

O Direito vem a ser a linguagem que promove o devido corte sobre o evento 
para constituir uma realidade jurídica, que nada mais é do que um fraseado normativo 
capaz de justapor-se como antecedente de uma norma individual e concreta, que por sua 
vez foi construída em observância semântica e sintática da norma geral e abstrata (Cf. 
CARVALHO, 2009, 132 e ss).  

Em brilhante exposição, Paulo de Barros Carvalho ensina que a norma jurídica é: 

a síntese das articulações que se processam entre as duas peças 
daqueles juízos, postulando uma mensagem deôntica portadora 
de sentido completo, pressupõe, desse modo, uma proposição-
antecedente, descritiva de possível evento do mundo social, na 
condição de suposto normativo, implicando uma proposição-tese, 
de caráter relacional, no tópico do consequente. A regra assume, 
portanto, uma feição dual, estando as proposições implicante e 
implicada unidas por um ato de vontade da autoridade que legisla. 
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(...) ‘Se o antecedente, então deve-ser o consequente’. Assim diz 
toda e qualquer norma jurídica.(CARVALHO, 2009, p.131)

Portanto, a proposição-hipótese funciona como descritor de fatos possíveis de 
ocorrer, assentando-se no modo ontológico da possibilidade, o que afasta a possibilidade 
de constar no antecedente de uma norma jurídica fatos necessários ou impossíveis. A 
proposição-tese, por sua vez, prescreve uma relação intersubjetiva que deve se instaurar 
com a realização da hipótese, entendida como o vínculo jurídico que une dois ou mais 
sujeitos de direito, estabelecendo obrigações, permissões e proibições de uns em relação 
aos outros.

O mestre paulistano prossegue em sua análise da norma jurídica, compondo 
a estrutura da regra matriz, através da divisão do antecedente em critério material, 
temporal e espacial, e o consequente em critério pessoal e objetivo (quantitativo, no 
específico caso da norma tributária prescritora da obrigação tributária). 

Por fim, sustenta o autor a repetição dessa estrutura matricial em qualquer norma 
jurídica, entendendo a regra matriz como “o mínimo irredutível de manifestação do 
deôntico” (Cf. CARVALHO, 2009, p.146 e ss). Por mínimo entenda-se que se trata 
do agrupamento dos critérios minimamente necessários para que se construa um fato 
jurídico no antecedente e para que se descreva uma relação jurídica no consequente, e 
por irredutível entenda-se tratar-se de uma proposição primitiva, em termos lógicos, no 
sentido de que não pode ser derivada de outra proposição anterior, enquanto operação 
básica na teoria do cálculo proposicional de Boole (Cf. SILVA, 2009, p.67-8).

O que importa nesse momento é observar que quando se maneja proposições 
normativas, como a linguagem do Direito, opera-se com uma lógica diferente da 
alética – destinada à linguagem descritiva – denominada lógica deôntica. Reforça nossa 
posição o argumento de Hume suscitado anteriormente da impossibilidade de derivação 
de proposições prescritivas das descritivas e vice-versa.

Dentro da estrutura da norma jurídica, especificamente no consequente, é 
encontrada uma variável relacional, exercendo a função de um conceito relacional, na 
lição de Pfaender (apud VILANOVA, 2009, p.34), descrevendo uma relação jurídica 
entre duas pessoas. Essa variável pode assumir três valores possíveis, denominados de 
modais deônticos: obrigatório (O), o proibido (V) e o permitido (P), aplicando-se nesse 
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caso a lei ontológica do quarto excluso, que impede a presença de outro modal nessa 
lógica trivalente.

Deve-se também frisar que, na linguagem corrente, afirmar que uma determinada 
conduta é permitida pode implicar duas coisas distintas: há a permissão unidirecional, 
sendo vedada a não realização da conduta, ou há a permissão bidirecional, no sentido de 
franquear a realização ou não da conduta, sendo denominada de “faculdade” (F), sendo 
definida em termos lógicos como a conjunção da permissão de fazer a conduta “p” e a 
permissão de não fazer a conduta “p” (Cf. GUIBOURG, 2008, p.134-5). Apesar disso 
não é considerada como uma quarta possibilidade de modal deôntico, pelo fato de ser, 
em rigor, uma proposição molecular derivada da conjunção de duas permissões, e não 
monádica e interdefinível como a obrigação, proibição e permissão.

Dito isto, é matemático afirmar que as regras de competência, como qualquer 
outra norma, dado o primado da homogeneidade sintática já explanada, possuem 
estrutura lógica obediente ao que foi dito até aqui. Entra em evidência, portanto, o 
objeto desta monografia: analisar qual o modal deôntico presente no consequente das 
normas de competência tributária presentes na Constituição Federal, observando-se 
a sistemática do ordenamento jurídico, entendidas as regras de competência em seu 
sentido estrito, como aquelas que prescrevem a aptidão do ente federado de legislar 
em matéria tributária de forma inaugural, introduzindo normas gerais e abstratas que 
instituem tributos. 

1.3 O Direito Positivo como um sistema dogmático

Por se tratar de um sistema desenvolvido pelo constituinte, deve se partir do 
pressuposto hermenêutico de que o constituinte é um legislador racional e que se trata 
de um sistema dogmático, portanto, como explica Tércio Sampaio Ferraz Júnior, ao 
tratar dos postulados de um sistema jurídico dogmaticamente organizado. 

Defende o autor o “princípio da proibição da negação dos pontos de partida”, de 
modo que qualquer decisão do sistema se reporte aos dogmas deste – como já foi dito 
acima ao descrever o Direito Positivo como um sistema axiomático -, e a “proibição 
do non liquet”, pelo qual o sistema deve dar solução a todos os conflitos (FERRAZ 
JÚNIOR, 2012, p.246).
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Ottmar Ballweg (BALLWEG, 1989, p.229) desenvolveu esses postulados, 
apontando quatro constrangimentos dogmáticos (Zwange): a obrigatoriedade de positivar 
normas jurídicas (Normsetzungszwang), a obrigatoriedade de interpretar as regras 
positivadas (Deutungszwang), a obrigatoriedade de decidir (Entscheidungszwang) e a 
obrigatoriedade de fundamentar as decisões (Begrundungszwang).

Carlos Santiago Nino nos apresenta as características do constituinte como legislador 
racional, que devem ser levadas em conta no momento da interpretação constitucional: 

Em primeiro lugar, trata-se de uma figura singular, isto é, apesar da 
multiplicidade concreta (colegiados, parlamentos, diversos atores num 
processo legislativo), deve ser pressuposta sua identidade: o legislador.

Em segundo lugar, é uma figura permanente, isto é, não desaparece 
com a passagem do tempo e com as mortes das vontades concretas.

Em terceiro lugar, é único, isto é, é o mesmo para todas as normas 
do ordenamento, não obstante as diferenças no tempo e no espaço e 
as diversas competências normativas, como se todo o ordenamento 
obedecesse a uma única vontade.

Em quarto lugar, é consciente, ou seja, conhece todas as normas que 
emana, passadas e presentes, tendo ciência global do ordenamento.

Em quinto lugar, é finalista, isto é, ao sancionar uma norma sempre 
tem uma intenção.

Em sexto lugar, é omnisciente, pois conhece todos os fatos e 
condutas, nada lhe escapando, sejam eventos passados, sejam 
presentes ou futuros.

Em sétimo lugar, é omnipotente, pois suas normas vigem até que 
ele próprio as substitua soberanamente.

Em oitavo lugar, é justo, pois jamais deseja uma injustiça, tudo se 
resumindo numa questão de compreendê-lo bem.

Em nono lugar, é coerente, ainda quando, aparentemente, se contradiz, 
bastando para isso invocar a lex superior, posterior e specialis.

Em décimo lugar, é omnicompreensivo, pois o ordenamento tudo 
regula, explícito ou implicitamente.

Em décimo primeiro lugar, é econômico, isto é, nunca é 
redundante, nunca usa palavras supérfluas, e cada norma, ainda 
que aparentemente esteja a regular a mesma facti species, tem na 
verdade função própria e específica.

Em décimo segundo lugar, é operativo, pois todas as suas normas 
têm aplicabilidade, não havendo normas nem palavras inutéis.

Em décimo terceiro lugar, é preciso, pois, apesar de se valer de 
palavras da língua natural, vagas e ambíguas, sempre lhes confere 
sentido rigorosamente técnico. (NINO, 2010, 386-392)
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A partir do raciocínio do mestre argentino, explica Tércio Sampaio Ferraz: 
A figura do legislador racional esclarece o dever-ser descritivo 
de Kelsen como um dever-ser ideal, que não assume nem uma 
competência jurídica nem se confunde com a vontade real. Como 
regra básica da estrutura da língua hermenêutica (LH), o dever-ser 
ideal permite entender-se a construção linguística da dogmática 
interpretativa, por meio da qual se faz a passagem da norma – LN 
– para a realidade – LR. É a essa terceira língua que se atribui o 
enfoque privilegiado (competente) que confere sentido à norma, em 
face da realidade. Por meio da língua hermenêutica reconstrói-se 
o discurso do ordenamento, como se o interprete ‘fizesse de conta 
que’ suas normas constituam um todo harmônico, capaz, então, de 
ter um sentido na realidade (FERRAZ JÚNIOR, 2012, p.246).

Dessa forma, fica claro que o interprete, considerando o Direito Positivo como 
um sistema dogmaticamente construído por um legislador racional, deve interpretar as 
normas jurídicas como um todo harmônico, observando a integralidade sistêmica que 
opera e não recortes artificialmente isolados.

2 FEDERALISMO E A AUTONOMIA FINANCEIRA DOS ENTES FEDERADOS

2.1 O papel da autonomia financeira na federação brasileira

Por fugir do objeto de investigação, socorre-se à incorrigível definição de federação, 
presente nas lições do mestre Geraldo Ataliba, ao dizer que é “’a autonomia recíproca 
da União e dos Estados, sob a égide da Constituição Federal’. Esta, por sua vez, é 
concomitantemente, o pacto (foedus, foederis) de união, de associação entre os Estados 
e a constituição de pessoa com quem eles se não confunde” (ATALIBA, 1968, p.XIII). 

O caráter federal do Estado Brasileiro está insculpido em seu art. 1º3, que prescreve 
a união indissolúvel entre Estados, Municípios e o Distrito Federal, onde se distinguirão 
(Cf. CARRAZZA, 2011, p.152) em uma ordem jurídica global (Estado Brasileiro) e as 
ordens jurídicas parciais, central (União) e periféricas (Estados-membros, Municípios4 
________________________________________________

3 “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:”
4 Furta-se de adentrar na análise da divergência a respeito da ordem parcial periférica ser composta somente 
pelos Estados-membros, em atenção à colocação do Prof. Roque Carrazza (Ob.cit. p.150), por não possuírem 
representação política no legislativo nacional as municipalidades, apesar de terem uma dignidade quase-
federativa através do princípio da autonomia municipal, e a posição em sentido contrário, carreada por José 
Souto Maior Borges, entendendo que a federação é como a Constituição diz que ela é – sem prender-se aos 
Idealtypen weberianos.
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e Distrito Federal). Apesar da terminologia central-periférica adotada, deve-se frisar 
que a federação implica igualdade jurídica entre os componentes dessas diversas ordens 
parciais, derivada da autonomia recíproca assinalada por Ataliba. 

Analisando a amplitude desta igualdade jurídica entre as ordens estatais, observa-
se que é marcada por uma autonomia (não absoluta, típica da ordem global, mas relativa), 
veiculada através da repartição de competências as mais diversas entre a União e as 
ordens periféricas, realizada pela Constituição Federal, instrumento superior a todas as 
ordens jurídicas parciais e que a todas submete. 

Pertinente, pois, a argúcia de Victor Nunes Leal, ao apontar como três 
características típicas da Federação a 1) rigidez na Constituição (podendo ser tanto 
absoluta como relativa), 2) a partilha constitucional das competências, e 3) a existência 
de um poder supremo para resolução de conflitos sobre a aplicação das disposições 
constitucionais (Cf. LEAL, 1960, p.110-111).  

Retomando a questão da autonomia, lapidar é a lição de Antônio de Sampaio 
Dória, ao dizer que “na técnica do direito público moderno, pode ser tida, em sentido 
amplo, como a faculdade reconhecida a uma coletividade pública subordinada, de 
organizar, dentro de certos limites, o seu governo, para a administração do que respeite 
aos seus peculiares interesses” (DÓRIA, 1963, p. 9), demonstrando que ela se manifesta 
politicamente, administrativamente, judicialmente e, de grande importância para o 
Direito Tributário, financeiramente.  

Deve-se esmerar análise na autonomia financeira do ente federado.

Mais uma vez, debruçou-se proficientemente sobre o assunto Geraldo Ataliba, 
explanando que a autonomia política supõe, como condição, a financeira, só podendo 
se considerar realmente autônomo o governo que possa contar com fontes próprias 
de receita e suficientes ao cumprimento de seus desígnios próprios, e para tal mister 
elege como essencial a rígida distribuição de competências tributárias na Constituição 
(ATALIBA, 1968, p.24-25).

Há significativo consenso doutrinário sobre a discriminação de rendas constituir um 
aspecto nuclear do sistema federal. Anotou Ataliba que, assim como nosso próprio sistema 
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tributário, a discriminação de rendas também é rígida, afirmando que a discriminação de 
rendas possui, como seu aspecto positivo, a outorga de competência tributária em caráter 
exclusivo (Cf. ATALIBA, 1968, p. 35). E ao decorrer de sua magistral obra, explica que 
a discriminação de competências tributárias entre os entes federativos é necessária para 
garantir o próprio regime federal, na medida em que “quem não pode legislar em matéria 
tributária não é senhor, mas simples fâmulo” (op. cit., p.42) e ressalta a importância que 
ela tem para se obter a autonomia financeira e, consequentemente, a autonomia política. 
No mesmo sentido, apontou Antônio Sampaio Dória:

No regime federativo, entretanto, onde coexistem paralelamente 
sobre um mesmo território duas ou mais ordens de poderes 
autônomos, cada qual competente, portanto, para gravar 
integralmente fatos, atos ou negócios ocorridos dentro de sua esfera 
territorial comum, a discriminação de rendas privativamente à 
União, Estados e Municípios é imperiosa exigência para o equilíbrio 
do sistema e desenvolvimento de sua economia. (DÓRIA, 1964, p. 
115)

Em que pese à concordância com a primeira parte das colocações do mestre 
Ataliba, discorda-se quanto à necessidade da rígida distribuição de competências para a 
garantia da autonomia financeira. Entende-se, junto com Antônio R. Sampaio Dória (Cf. 
DÓRIA, 1972, p.15) e Luís Eduardo Schoueri (Cf. SCHOUERI, 1998, p.83) que a forma 
federativa assegura a autonomia financeira das pessoas políticas de direito público, ainda 
que seja integralmente através da previsão constitucional de repasses da União. Mas, 
optando o legislador constituinte pela via da repartição de competências tributárias, a 
discordância torna-se descompassada com a realidade que o Direito Brasileiro refere, 
por isso não se vai prolongar a discussão. 

Afirma Schoueri que “a discriminação de competências tributárias não é 
requisito de um sistema federal” (Cf. SCHOUERI, 2005, p. 342). Explica que o que 
o sistema federal exige é a autonomia financeira, que por sua vez, não se confunde 
com a discriminação de competência. E prossegue: “O que importa é assegurar que 
os integrantes da federação tenham autonomia financeira, i.e., que tenham orçamentos 
próprios, com recursos assegurados independentemente de repasses de outros entres”. 

Ou seja, não obstante reconhecer que o fato do legislador constituinte ter optado 
pela repartição de competências implica importantes consequência, afasta, de imediato, 
a necessidade de tal repartição como condição de existência de um Estado Federal, ao 
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encontro do que defende Geraldo Ataliba.  Defende que a discriminação de rendas, tal 
como ocorre nos arts. 157 e ss. da Carta Magna e no Simples Nacional (LC. nº 123/06), 
esta sim é condição necessário ao Estado Federal.

Dessa forma, discorda-se da colocação de Tácio Lacerda Gama ao afirmar, em 
termos genéricos, que a Federação teria como alicerce necessário a repartição das 
competências tributárias (GAMA, 2010, p.205), havendo divergência com o pensamento 
de Amílcar Araújo Falcão, que atribuiu o papel de alicerce federativo à discriminação de 
rendas, e não de competências (FALCÃO, 1965, p.9). 

O importante é fixar que a autonomia financeira do ente federado está estritamente 
ligada à capacidade de adquirir receita, independentemente da vontade dos outros entes, 
para a manutenção de seus desígnios próprios, delimitados constitucionalmente. 

Dessa forma, observada a premissa apontada inicialmente de que o sistema deve 
ser interpretado como um todo harmônico fruto da atividade do legislador racional, 
é curial a conclusão de que a Constituição deve ser interpretada sempre de forma a 
garantir a autonomia financeira necessária à consolidação do federalismo que consagra.

2.2 O Tributo dentro do quadro de receitas do Estado

O tributo apresenta-se como uma das categorias de ingresso público. A classificação 
que goza de maior prestígio é a que separa a receita derivada – ou de direito público – 
da receita originária – de direito privado (Cf. TORRES, 2007, p.16), havendo relativo 
consenso no direito comparado. Exceções notáveis são a de Benedetto Cocivera, que 
as divide em entradas tributárias e não-tributárias (Cf. COCIVERA, 1965, p.133), e a 
da doutrina alemã, que separa entre Abgaben – sentido geral de ingresso público – e 
Geldabgaben – no sentido de prestação pecuniária decorrente de tributo (Cf. KRUSE, 
1991, p.225, e HENSEL, 2005, p.83).

A receita e a despesa compõem, digamos assim, um pressuposto do conhecimento 
do tributo, pois não há como, dentro de um Estado Democrático Fiscal, olvidar dessa 
análise integrada do Direito Tributário e Financeiro. E isso se reflete, sobretudo, no 
próprio conceito de tributo, que sobreleva a destinação às necessidades essenciais desse 
Estado que lhe impõe (Cf. TORRES, 2007, p.35).
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De fato, a doutrina ocupou-se em definir o conceito de tributo envolvendo a 
relação de receita-despesa, como na construção de Ferreiro Lapatza, “uma obrigação, 
estabelecida por Lei, de dar uma importância em dinheiro, de acordo com o princípio da 
capacidade, em favor de um ente público para sustentar seus gastos.” (LAPATZA, 2007, 
p.141), e em especial na Alemanha, onde Klaus Tipke observa que a primeira limitação ao 
poder de tributar é o próprio conceito de tributo (Cf. TIPKE, 2008, p.89), apontando que 
o BundesVerfassungGerricht (Corte Constitucional Alemã) recepcionou o conceito de 
tributo do §1º do Reichabgabenordnung (RAO) de 1919, da lavra de Otto Mayer, sendo 
depois positivado no §3º, I do Abgabenordnung (AO) de 1977, onde define imposto como

(1) Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung 
für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-
rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen 
auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das 
Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen 
kann Nebenzweck sein5.

E no KAG-NW6, §4º II, define taxa como 
(2) Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine 
besondere Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit - der 
Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme 
öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) 
erhoben werden.7

As definições apontadas pelo tributarista alemão evidenciam a forte influência 
que o direito tributário alemão teve sobre os ordenamentos europeus e do além-mar, 
especialmente no Brasil, pela definição prescrita pelo Código Tributário Brasileiro, com 
o acréscimo do exercício de poder de polícia como materialidade das taxas.

Mais do que a dogmática, a estatística sufraga nossa posição. Conforme 
levantamento realizado pelo Deputado Federal Júlio César, mais de um terço da receita 
para fazer frente aos orçamentos dos Estados foi decorrente de repasses constitucionais 
da União, derivados da arrecadação tributária, e nos Municípios os repasses são ainda 
mais significativos (Cf. LIMA, 2012, p.51-63). 
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5 “(1) Prestação pecuniária que não representa uma contraprestação por uma prestação especial e são exigidos 
por um ente público para a obtenção de receitas de todos em relação aos quais se realiza o tipo, ao qual a lei 
coliga o dever de prestação, a obtenção de receitas pode ser fim acessório.”
6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfale.
7 “(2) prestações pecuniárias cobradas como contraprestação por uma especial prestação–atividade 
administrativa ou atividade diversa–da Administração ou para o uso de estabelecimentos ou parques públicos.”
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São valores altos o suficiente para que se possa afirmar veementemente que o 
tributo tem de ser analisado dentro da equação financeira composta pelas despesas que 
lhe são correspectivas (Cf. TORRES, 2007, p.19), abrindo vista à doutrina da “Tax 
Expenditures”, desenvolvida por Surrey e McDaniel, nos Estados Unidos, passando a 
denominar “gasto tributário” o incentivo com sede na receita e trata-lo como se fosse 
despesa (Cf. SURREY e McDANIEL, 1985, p.1).

Chega-se a uma conclusão similar a respeito da importância dos tributos para a 
composição da receita – e da autonomia financeira – dos entes federados se trilhado o 
caminho da análise dos dispositivos referentes à ordem econômica na Constituição de 
1988. 

Eros Roberto Grau, reconhecido estudioso do tema, não hesita em afirmar que a 
atuação direta do Estado na economia, como agente, deve se dar em via excepcional, 
focando mais na regulação das atividades econômicas, devido à composição do atual 
Estado Neoconcorrencial em que se encontra o Brasil (Cf. GRAU, 2008, p.16-17).

Ora, os fortes entraves ao desenvolvimento das fontes de receita originária 
necessariamente reforçam a importância da receita derivada (em especial os tributos) 
para a composição de caixa dos entes federados.

Depois de tudo que foi dito, torna-se até trivial a afirmação de que o Estado 
Brasileiro é um Estado Fiscal, entendido como o “Estado cujas necessidades financeiras 
são essencialmente cobertas por impostos” (NABAIS, 2009, p.165), baseado nas 
transferências da economia privada para o Estado. Expressão pertinente e de cunho 
longínquo, remetendo à obra de Lorenz Von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, I, 
1885 e II, 1886, que se tornou devidamente divulgada com o problema surgido após a 1ª 
Guerra Mundial, sobre um modo eficiente de capitalização dos Estados economicamente 
debilitados.

Enfim, todas estas colocações foram necessárias para ressaltar o papel do tributo 
dentro do estado brasileiro e na determinação da autonomia financeira dos entes 
federados. Como Schumpeter observou, o tributo tem uma relação tão profunda com 
o Estado, que a expressão “Estado Fiscal” poderia ser considerada um pleonasmo (Cf. 
SCHUMPETER, 1976, p.22).
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3 NORMA DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA: ESTRUTURA E CARAC-
TERÍSTICAS

3.1 O sentido da competência tributária

Estando devidamente exposto o papel da autonomia financeira dentro do Estado 
Federal, e a importância do tributo para o alcance da referida autonomia, pode-se 
tranquilamente partir para a exposição a respeito das normas de competência tributária.

O Direito Positivo corresponde ao conjunto de normas jurídicas válidas em um 
ordenamento, como foi dito na parte inicial do trabalho. Essas normas, enquanto estruturas 
hipotético-condicionais prescritivas de condutas, estruturam-se hierarquicamente, 
remetendo a doutrina clássica (KELSEN, 2000, p.72-74) à forma escalonada, cujo ápice 
seria composto pela norma-das-normas, a Constituição8. 

A Constituição somente tem lugar nesse intrincado Stufenbau (para utilizar a 
terminologia particular de Adolf Merkel), como explica Marcelo Neves, dentro de um 
contexto de diferenciação interssistêmica, como marco de separação entre subsistemas 
do sistema social, mas ao mesmo tempo se posta como meio de acoplamento estrutural 
entre esses mesmos sistemas (NEVES, 2010, p.53-54).

Como instância mais elevada do sistema jurídico, a Constituição trespassa todas 
as dimensões deste, dando-lhe consistência e fechamento. Dessa forma, estabelece os 
procedimentos a serem seguidos para o ingresso de normas do sistema, bem como viabiliza 
a comunicação com todos os subsistemas do social (tomado no seu sentido luhmanniano, 
como o mais abrangente dos sistemas, compondo o universo comunicacional total). 

Pode-se, em analogia biológica, considerar a Constituição como a membrana 
mais externa da célula que é o sistema jurídico que, enquanto circunscreve o seu 
conteúdo, apresenta-se porosa à comunicação com outros subsistemas do social que lhe 
tangenciam, portando-se como filtro de irradiação e influências recíprocas.
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8 E não a norma hipotética-fundamental, como insistem alguns leitores de Kelsen, que esquecem-se de 
seu caráter de pressuposto gnosiológico-transcendental, pertencendo, pois, à Filosofia do Direito e não ao 
Direito positivo.
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Este ingresso de normas no ordenamento jurídico, de forma inaugural, se dá 
através do exercício das competências legislativas concedidas constitucionalmente aos 
entes federados, gênero do qual são espécies as competências legislativas tributárias 
, pelos órgãos estatais para tanto. Como ensina Jorge Miranda, “por órgão do Estado 
entende-se, pois, o centro autônomo institucionalizado de emanação de uma vontade 
que lhe é atribuída, sejam quais forem a relevância, alcance, os efeitos (externos ou 
mesmo internos) que ela assuma.” (MIRANDA, 1997, p.285).

Competência legislativa, segundo Paulo de Barros Carvalho, é “a aptidão de que 
são dotadas as pessoas políticas para expedir regras jurídicas, inovando o ordenamento 
positivo” (CARVALHO, 2010, p.266). Opera-se pela observância de uma série de atos, 
cujo conjunto caracteriza o procedimento legislativo

No Brasil, as competências tributárias estão rigidamente e exaustivamente 
repartidas entre os entes federados, com a finalidade de permitir a todos a instituição de 
tributos suficientes à forra de suas receitas. Ataliba atribui essa rigidez na repartição a 
três fatores: a) manutenção da autonomia financeira; b) evitar conflitos de competência 
tributários; e c) obviar a bitributação jurídica (Cf. ATALIBA, 1968, p.26). E nisto o 
constituinte se esmerou – não há notícia de sistema tão exaustivo de repartição como o 
brasileiro.

Dessa forma, o sentido preponderante da atribuição das competências tributárias 
aos entes federados, em que pesa à possibilidade de utilização extrafiscal dos tributos, é 
a de garantir meios de manutenção da autonomia financeira de forma independente dos 
outro entres, podendo dessa forma prestar utilidades públicas à população e manter o 
Estado em franco funcionamento – função viabilizadora da arrecadação, portanto.

3.2 Estrutura da norma de competência tributária

Em se tratando da análise sintática das normas de competência, Norberto 
Bobbio fez profundo estudo da estrutura lógica das mesmas (dentro de um estudo 
das sobrenormas em geral, da qual a norma de competência é espécie), e chegou à 
conclusão de que na sua estrutura existem dois modais deônticos justapostos, voltados 
os respectivos comandos veiculados ao legislador. 
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Dessa forma, partindo do dado de que a lógica deôntica – que trata das proposições 
jurídicas – possui a possibilidade ontológica de três modais (permitido, obrigatório e 
proibido), pode-se concluir que a partir dos três ele alcançou a nove combinações 
possíveis de modalização, que corresponderiam às categorias de normas de sobrenível 
(CARVALHO apud CARRAZZA, 2010, p.726). A partir deste estudo, concluiu Paulo de 
Barros Carvalho que a norma de competência tributária se tratava de uma permissão para 
obrigar (PO), estando dentro dessa competência várias outras competências conaturais 
como disciplinar, regular, sancionar, etc (CARVALHO apud CARRAZZA, 2010, p.727).

Transpondo a ideia de Andrea Proto Pisani que, versando sobre o sistema da 
tutela jurídica, demonstra que o direito de ação pode ser visto macroscopicamente, 
abrangendo uma variedade de elementos conaturais ligados a ele dentro da sistemática 
em que se insere, e que só podem ser desvelados por uma investigação microscópica 
sobre o feixe normativo, podemos compreender de melhor a competência tributária e a 
razão do problema semântico em torno do tema.

No Direito Brasileiro, a competência tributária (ainda que isolada em termos 
legislativos, somente) não se resume à aptidão de produzir norma jurídica instituindo o 
tributo, que corresponderia ao seu aspecto estrito. Ela enfeixa uma série de competências 
correlatas que se confundem com ela – em uma visão macroscópica – mas que saltam 
aos olhos se aprofundada a análise. Vários autores reconhecem a existência desses 
elementos conaturais, mas sem aprofundar-se nos mesmos. Inclusive os apontam com 
muita proficiência, como poderes derivados, quais sejam: o poder regulamentar, poder 
de cobrança, poder de fiscalização, poder de aplicar sanções, o poder de imputar deveres 
instrumentais, poder da jurisdição administrativa – todos esses “poderes derivados” 
relacionados à competência impositiva. Em que pese à variedade de sentidos possíveis 
que essa percepção do fenômeno descortina, frisa-se que o objeto dos estudos é a norma 
competencial em sentido estrito, sua manifestação microscópica. 

E sobre isto Tácio Lacerda Gama (GAMA, 2009, p.218), em seu típico rigor 
analítico, concluiu que a norma de competência tributária tem no antecedente a descrição 
do processo de enunciação necessário à criação dos tributos, imputando-se a este fato 
uma relação jurídica cujo objeto é uma faculdade (permissão positiva e negativa) ou 
uma obrigação de produzir uma norma, conforme disposição do Ordenamento Jurídico 
(Cf. GAMA, 2003, p.73). Nas palavras do autor:
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A locução ‘norma de competência tributária’ pode ser entendida 
como o signo, formado com base nos textos de direito positivo, 
a partir do qual se constrói um juízo condicional que contempla 
em sua hipótese as condições formais de criação de uma norma e, 
no seu consequente, os limites materiais da competência tributária. 
(GAMA, 2009, p.218)

 Entende-se desta posição do autor que o caráter obrigatório ou facultativo do 
exercício da competência deriva de uma análise sistemática do sistema constitucional 
tributário.

3.3 As características da competência tributária

Prosseguindo na exposição que a doutrina faz sobre o tema, é cediça a atribuição 
de uma série de características à competência tributária sobre as quais há poucas 
divergências – no mais, regras gerais e exceções. E é nesse ponto que vai residir o objeto 
de investigação. São características citadas na dogmática tributária: a originariedade, 
a incaducabilidade, privatividade, irrenunciabilidade, indelegabilidade, vinculação 
obrigatória, inalterabilidade e facultatividade (está última será tratada em tópico 
posterior).

Todas as competências constitucionais, por derivarem diretamente do poder 
originário, no momento de estabelecimento e distribuição nesse altiplano normativo, 
são entendidas como originárias, ao contrário daquelas que já buscam seu fundamento 
na própria  Constituição, que seriam derivadas (Cf. TORRES, 2011, p.357). 

Uma implicação de tal constatação, analisada sob o prisma da premissa do 
Direito Positivo enquanto sistema dogmático é a necessidade de que as mesmas sejam 
harmônicas com a integralidade sistêmica em que estão inseridas, por derivarem da 
vontade do legislador racional. Além disso, sua originariedade evidencia que não se 
trata de uma parcela do poder constituinte, como alguns entendem, mas uma concessão 
constitucionalmente delimitada do constituinte aos entes federados, com o objetivo de 
garantir a autonomia financeira dos mesmos.

Outra característica, a incaducabilidade da competência tributária, era até pouco 
tempo incontestável, implicando que o poder de instituir o tributo não se perderia nunca por 
decurso do tempo. Nesse mesmo sentido o art.8ª do Código Tributário Nacional é expresso 
em dizer que “o não-exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica 
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de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído.” Entretanto, 
com a instituição da CPMF restou relativizada essa propriedade, pois havia um prazo 
rigorosamente delimitado para o exercício dessa competência (em que pese às sucessivas 
prorrogações que recebeu), como observou Tácio Lacerda (GAMA, 2010, p.271).

Entretanto, deve-se abrir vênia para apontar o equívoco que cerca a denominação 
dada a essa característica pela doutrina tradicional, sem observar o real sentido de caducar 
ou decair um direito. Parece haver, em rigor, um critério temporal restrito, de modo que 
o antecedente dessa norma somente poderia ser realizado durante esse tempo limitado, 
entretanto, não há perda do Direito, mas uma impossibilidade lógica de ocorrência do 
antecedente dessa norma após o transcurso do tempo, de modo que passa a norma de 
competência a prever no seu antecedente fato impossível, violando o modo ontológico da 
possibilidade ao qual está adstrito o antecedente da norma jurídica, como foi dito alhures. 

O caráter privativo é decorrência da rígida e exaustiva repartição das competências 
tributárias realizada pelo constituinte, diante dos dois lados da moeda da competência: 
de um lado há o poder dado a um ente para tributar uma determinada materialidade, e do 
outro a proibição de que todos os outros exerçam essa mesma competência.

Tal propriedade também não restou indene. Paulo de Barros Carvalho contestou 
essa propriedade, afirmando que, em rigor, somente a competência da União seria 
privativa, pois no exercício da competência extraordinária ela poderia invadir os campos 
competenciais próprios dos outros entes federativos (Cf. CARVALHO, 2010, p.272). Em 
sentido contrário, Roque Carrazza entende mantida a propriedade, tratando-se o casos 
dos impostos extraordinários, como o próprio nome indica, uma excepcionalidade que 
não infirma, mas confirma, a regra geral da privatividade (CARRAZZA, 2010, p.453).

A irrenunciabilidade e indelegabilidade das competências também são decorrência 
da forma como foram distribuídas entre os entes federados, aliada à estrutura rígida da 
Constituição Federal, caso contrário permitir-se-ia que houvesse burla à vontade do 
legislador, através de atos infraconstitucionais que realocassem as competências entre os 
entes. Isso só evidencia que as competências são concessões do Poder Constituinte aos 
entes federados, estando desprovidos os mesmos de qualquer forma de disponibilidade 
ou propriedade sobre essa concessão, e somente podendo exercê-la em estritos lindes 
(Cf. BERLIRI, 1985, p.142).
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Além disso, como observa Tácio Lacerda Gama, a indelegabilidade possui duas 
feições distintas: a) uma em sentido amplo, que veda a delegação de toda e qualquer 
faixa de competência de uma pessoa política a outra; e b) a segunda que diz respeito à 
impossibilidade de delegação ao poder executivo a competência que deverá ser exercida 
pelo poder legislativo do ente federado (Cf. GAMA, 2010, p.270).

A vinculação obrigatória às tipologias tributárias é propriedade observada por 
Luís Eduardo Schoueri, pois 

enquanto o constituinte contemplou a realidade econômica do 
ponto de vista tipológico, com a fluidez a ele inerente, impôs ele ao 
legislador complementar a tarefa de expressar a mesma realidade 
através de conceitos, seja por meio de definições de fatos geradores, 
bases de cálculo e contribuintes, seja através da imposição de 
limites em casos de conflitos.(SCHOUERI, 1998, p.113)

Para o autor, a Constituição contém conteúdos semânticos mínimos (noções 
genéricas) nas normas de competência, a serem observados em conjunto com os 
princípios e garantias constitucionais.

Discorda-se, data maxima venia, da opinião do autor pela “inexistência” de 
conceitos constitucionais para as materialidades previstas nas normas de competência, 
e sim tipos a serem consolidados posteriormente, pelo legislador complementar. Essa 
estrutura típica utilizada por eles apresentaria um pequeno núcleo duro, que se repetiria 
em todas as incidências típicas, mas também teria uma série de caracteres acidentais. Ou 
seja, em termos lógicos, poderíamos representar a função proposicional de pertinência 
da classe inaugurada pelo referido “tipo” da seguinte forma: ├ : P1 . P2 .(...). Pn . Q1 v 
~Q1. Q2 v Q2.(...). Qn v ~Qn.

Explicando essa construção simbólica, ela representa a existência de uma 
determinada quantidade de variáveis que necessitam estar preenchidas, e uma série 
de outras que podem ou não estar presentes (acidentais), sem alterar a adequação da 
hipótese à forma de pensamento.

Se bem se observa, ela reproduz in totum a forma de um conceito, com a existência 
de elementos essenciais ao objeto e elementos acidentais, para adotar a terminologia 

________________________________________________

8 (p v q) ≡ (-p → q)
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conceitual aristotélica. A repetição dos caracteres “peculiares” do tipo nas estruturas 
conceituais, demonstrando ao fim que a diferença entre ambos é meramente quantitativa 
e não qualitativa.

Retomando as características, a respeito da inalterabilidade, o fundamento 
é o mesmo: discriminação rígida e estrita das competências. Entretanto, cabe certo 
temperamento nessa regra, sobretudo em razão da possibilidade de mutação constitucional, 
que indiretamente poderia alterar a competência tributária (Cf. TORRES, 2011, p.360).  
Em sentido contrário, Paulo de Barros Carvalho defende a possibilidade de alteração das 
competências tributárias através de emenda constitucional, desde que não se comprometa 
a integridade da autonomia financeira da federação (CARVALHO, 2010, p. 223).

3.4 O modal deôntico no consequente da norma de competência tributária

Nesse momento discutir-se-á a propriedade diretamente relacionada ao tema do 
trabalho: o modal deôntico no consequente da norma de competência tributária, cuja 
conduta prescrita é “introduzir norma tributária em sentido estrito, geral e abstrata, de 
forma inaugural no ordenamento jurídico”.

A facultatividade a qual se opõe reservas neste trabalho, que consiste na 
afirmação de que o exercício da competência tributária é uma faculdade de seu detentor 
(CARVALHO, 2010, p.272). Conforme foi exposto no primeiro capítulo, teria o detentor 
da competência permissão para instituir o tributo ou para não fazê-lo. A seguir serão 
expostos os argumentos utilizados por quem defende a plenitude de tal característica, 
seguidos das  respectivas refutações que se entende pertinentes. 

O primeiro argumento que assinala respeitável doutrina é que, conquanto não 
possa delegar suas competências tributárias, são livres os entes para dela se utilizar ou 
não, socorrendo-se ao argumento a fortiori de que “quem pode o mais” – instituir o 
tributo – “pode também o menos” – não instituir (Cf. CARRAZZA, 2011, p.725).

De fato, o argumento a fortiori ratione, do tipo a maiore ad minus, é aplicável e 
válido para a construção de argumentos, conforme mansa lição dos estudiosos da Lógica 
(Cf. SILVA, 2009, p.60). Entretanto, neste caso, deve ser visto com temperamentos, em 
razão de um imperativo ontológico do Direito, conjugado aos pressupostos da verdade 
da inferência, para evitar a produção de falácias e inverdades. 
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A veracidade da inferência depende de dois fatores: a) a verdade das duas 
premissas; e b) da transitividade das mesmas. Ocorre que a transitividade nesse caso 
deve ser aferida no próprio Direito – é um dado extralógico – e é caráter contingente nas 
relações jurídicas. Neste caso, a primeira premissa é “ao legislador é permitido produzir 
determinada norma”, e a segunda é “a permissão para fazer algo inclui a permissão 
para não fazê-lo”, de onde inferem que “o legislador que tem permissão para produzir 
norma também tem permissão para não fazê-lo”. 

Ora, a inferência não está de todo correta, pois, a segunda premissa não é 
necessariamente verdadeira – a permissão para uma conduta não implica necessariamente 
a permissão para omiti-la (somente dos casos que houver uma faculdade, que corresponde 
à permissão de fazer e de omitir) -, da mesma forma que uma permissão pode derivar 
também de uma obrigação.

Partindo do axioma lógico Pp v P-p (lei da subcontrariedade), i) pode-se comutá-
lo, chegando a P-p v Pp; ii) aplica-se a lei de definição do condicional9, para se chegar 
a –P-p → Pp; iii) como –P-p equivale a Op, tem-se que Op → Pp (lei de subalternação 
deôntica). Ou seja, tudo que é obrigatório também é permitido (Cf. GUIBOURG, 2008, 
p.131).

Portanto, entra-se em uma petitio principii ao utilizar o argumento a fortiori nesse 
caso, pois se pressupõe na segunda premissa que a permissão é faculdade, ou seja, há uma 
identidade entre a premissa e a conclusão. A falácia salta aos olhos através reconstituição 
das premissas, desta vez aclarados os termos desta: “ao legislador é permitido legislar” e “a 
permissão é uma faculdade”, logo “o legislador tem a faculdade de legislar”. Explicando 
melhor, a conclusão de que a permissão para instituir o tributo afirma a permissão para 
não instituí-lo só é válida se a premissa for a de que se trata de uma faculdade, o que não 
é necessariamente verdade, infirmando a posição do citado autor.

Dessa forma, o argumento a fortiori de nada vale para confirmar a facultatividade 
do exercício da competência tributária.

O segundo argumento suscitado é que o art. 8ª do Código Tributário enuncia 
a necessária improrrogabilidade da competência tributária, da qual derivaria a 
facultatividade do seu exercício (Cf. SOUSA, ATALIBA e CARVALHO, 2007, p.93).
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Neste caso, parece haver uma falsa questão. 

O fato da competência não se transferir pelo não exercício da mesma não implica 
necessariamente que o exercício da mesma é facultativo. Exemplos disso são certas 
competências fiscalizatórias às quais estão obrigados os entes federados – se eles não 
a exercerem, disto não decorre a transferência dessas competências para outros. Isso é 
uma decorrência do caráter intensivo das normas de competência, em razão da vastidão 
e rigidez com que foram distribuídas na Constituição, sendo absolutamente excepcionais 
as competências concorrentes.

Além disso, não convém alterar o regime jurídico das competências constitucionais 
de acordo com a legislação infraconstitucional – é um inaceitável desrespeito à hierarquia 
normativa.

O terceiro argumento que levantam os defensores da facultatividade é o de que ser 
titular de parte da receita tributária não o torna titular de parte da competência também. 
Concorda-se inteiramente com esse argumento, mas não se vê como isso infirma a 
obrigatoriedade do exercício da competência tributária em certos casos. 

Sobre esses repasses, Antônio Sampaio Dória, há muito, observou que podem ter 
vários tipos:

“(a) pela participação na arrecadação, o ente federativo agraciado 
tem uma pretensão diretamente relacionada com o montante de 
uma específica receita fiscal, e pode exigi-la; tal participação se faz 
através de uma porcentagem na arrecadação (shared taxes), a qual 
é coletada pelo próprio poder beneficiado ou lhe é transferida pelo 
titular do imposto, ou se faz através da cobrança de um adicional 
sobre o tributo alheio, sendo tal arrecadação procedida pelo próprio 
poder beneficiado.

 (b) pela participação em fundos, a entidade favorecida tem 
normalmente apenas uma expectativa de recebimento da quantia 
proveniente da arrecadação de determinado tributo; inexiste 
vínculo direto entre a arrecadação e o direito de dela participar, 
em percentagem definida, tanto que a repartição desses fundos é 
procedida não segundo critério de vinculação direta da cobrança 
tributária e órgão federativo participante (laços territoriais ou 
materiais), mas segundo diretrizes alheias a essa relação como 
grau de desenvolvimento econômico, população, superfície, nível 
de receitas, etc; técnica adequada, conforme se nota, para efetuar 
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uma redistribuição geográfica das rendas tributárias, carreando-as 
do local de produção para regiões delas mais necessitadas.

(...)

A participação não-vinculada é aleatória, motivada por considerações 
de solidariedade federativa, quer em caráter institucionalizado, 
atendendo às unidades incapazes de se auto-sustentarem e 
financiando projetos ou atividades específicas, quer intermitente, 
para socorrer a calamidade ou emergências. Comumente, assume 
feição de auxílios e subvenções (grants-in-aids), conferidos de uma 
entidade federativa a outra, sendo a finalidade de utilização pré-
determinada ou clausulada pelo poder concedente (block grants).” 
(DÓRIA, 1972, p.21-22)

Disto, pode-se seguramente partilhar de conclusões esposadas por Tácio Lacerda 
Gama, ao inferir as seguintes consequências: a) as competências podem ser ampliadas ou 
restringidas desde que assegurada a repartição do produto da arrecadação ao ente que as 
perde, para não comprometer a autonomia financeira; b) não há empecilho à concentração 
dessas competências em um só ente desde que se proteja a autonomia financeira com a 
manutenção de um rígido sistema de repasses; logo c) as competências tributárias não 
estariam entre as matérias submetidas à proteção pétrea (Cf. GAMA, 2010, p.202-3).

Ora, tanto é assim que, diante da omissão do ente federado em exercer suas 
competências tributárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus artigos 11º e 14º, 
prevê duras sanções a ele caso não haja compensações às pessoas políticas eventualmente 
prejudicadas. E a estas, além da expectativa compensatória, restam-lhes também buscar 
a declaração constitucional da omissão através da ação própria, como se verá.

Por fim, um quarto argumento consiste em afirmar que o exercício da competência 
se trata de uma decisão política, não podendo o seu detentor ficar obrigado ao seu 
exercício. Trata-se de um vetusto argumento que parte da falsa concepção de um sistema 
político absolutamente alheio ao jurídico, esquecendo-se que a Constituição é a chave 
de abóbada de todos eles. Para refutá-lo, dá-se a palavra a Marcelo Neves:

A democracia como racionalidade do sistema político importa 
uma legitimação por input: cadeia ou rede de procedimentos 
circularmente conectados, que vincula as decisões políticas ao apoio 
e ao controle do povo constitucional como instância procedimental 
que fecha o sistema político. Essa é a dimensão da racionalidade 
interna como consistência democrática do sistema político.
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(...)

A Constituição estatal moderna surge como uma ‘ponte de 
transição’ institucional entre política e direito e, assim, serve ao 
desenvolvimento de uma racionalidade transversal específica, que 
impede os efeitos destrutivos de cada um desses sistemas sobre outro 
e promove o aprendizado e o intercâmbio recíproco de experiências 
como uma forma diversa de racionalidade. (NEVES, 2009, p.64-67)

Palavras claras que expõem a face do constitucionalismo moderno, onde a 
própria racionalidade política passa pela expressão máxima do Poder Originário - a 
Constituição Federal. 

Dessa forma, as decisões políticas não podem ser arbitrárias, mas sim 
racionalmente construídas conforme a observância dos preceitos constitucionais que, 
como ficará patente à frente,  pugnam pela eventual obrigatoriedade do exercício da 
competência tributária.

Entende-se que tão rígido foi na repartição de competências quanto foi na 
discriminação constitucional das rendas tributárias, o constituinte. Prolongaram-se por 
seis artigos e vários incisos a minúcia constitucional sobre a forma que a renda tributária 
seria repartida, tamanha a importância dela para a composição das receitas dos entes 
federados e, consequentemente, para a garantia de sua autonomia financeira.

Conforme dito alhures, a repartição das competências tributárias não é a única 
forma de garantir a autonomia financeira dentro de uma federação. Pode-se, por 
exemplo: a) concentrar a competência toda nas mãos da União, como o faz um Estado 
Unitário, e fixar rigidamente a repartição das receitas tributárias; b) estabelecer limites 
ao poder de tributar e deixar os entes com competências concorrentes, deixando à Corte 
Suprema a resolução dos conflitos e a produção da jurisprudência determinadora dos 
lindes da tributação, como no exemplo dos Estados Unidos; ou c) copiar certos Estados 
Federais que apresentam discriminação de competências através de “acordos de adesão” 
(Argentina) ou “convenções nacionais fiscais” (México), ou primazia tributária da ordem 
federal à estadual (Alemanha), elementos que enfraquecem a forma federal de Estado, 
aproximando-a da tênue linha que a separa da forma de Estado unitária e descentralizada 
(Cf. ATALIBA, 1968, 67-88). Com essa breve enumeração de possibilidades não se 
pretende sequer se aproximar de esgotá-las. 
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Enfim, a rígida repartição de competências tributárias bastantes e suficientes à 
composição da receita dos entes e a concentração das competências em um só ente, 
com a exaustiva distribuição da receita, compõem os Idealtypen evocados por Max 
Weber (WEBER, 1985, p.4), ficando ao talante do constituinte a composição de um 
meio termo, tomando elementos de cada um dos extremos, a fim de criar um método 
que melhor se adapte ao Estado.

No caso brasileiro, resolveu o constituinte repartir as competências e, ao mesmo 
tempo, determinar a repartição de certas receitas tributárias, para poder fazer frente aos 
orçamentos robustos de todos os entes federados. E o método, para o bem ou para o mal, 
vem funcionando, como foi demonstrado acima com o dado de que mais de um terço 
do orçamento desses entes é coberto por repasses da União, sem sequer contabilizar os 
repasses entre Estados e Municípios. 

Como dito no início, não se pode perder de vista que a função precípua do tributo 
– sem desconsiderar o fenômeno da extrafiscalidade – é a arrecadação de receita para 
que o Estado possa cumprir seus desígnios constitucionais – comandos derivados do 
Poder Constituinte que pertence ao Povo.

Dessa forma, em se considerando facultativo o exercício de competência tributária 
no caso de um imposto cuja arrecadação pertença, toda ou parcialmente, às demais pessoas 
políticas da federação, haveria de se conceber a hipótese de, por exemplo, a União cessar 
a cobrança de todos os seus impostos dessa natureza, sendo seguida pelos Estados. Tal 
situação, sem dúvida limítrofe, geraria uma absoluta carência de recursos aos Municípios, 
o que poria fim, por certo, em sua autonomia financeira e, logicamente, política. 

Interpretar a norma de competência dessa forma é abrir ensanchas à violação 
da forma federativa do Estado, cláusula pétrea da Constituição. Há que se interpretar 
inteligentemente o texto. Não se pode olvidar da figura do legislador racional, pressuposto 
do Direito Positivo enquanto sistema dogmático, visando conciliar seus diversos, e por 
vezes contraditórios, dispositivos, mas buscando sempre priorizar àqueles que a própria 
Constituição concedeu dignidade maior, como o princípio federativo.

Ora, furtar-se de instituir o tributo nos casos que o imposto tenha repartição futura 
prescrita pela Constituição é burlar o sistema de mantença da autonomia financeira 
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dos entes federados pensado pelo legislador constituinte. É possibilitar um verdadeiro 
“egoísmo institucional”.

Não deveria causar espécie aos estudiosos do Direito Tributário tal ideia. 
Semelhante raciocínio já fora aplicado outrora por Paulo de Barros Carvalho, ao 
defender a obrigatoriedade dos Estados em instituir o ICMS. Senão veja-se:

Todavia, a exceção vem ai para solapar o caráter de universalidade 
da proposição: refiro-me ao ICMS. Por sua índole eminentemente 
nacional, não é dado a qualquer Estado-Membro ou ao Distrito 
Federal operar por omissão, deixando de legislar sobre esse 
gravame. Caso houvesse uma só unidade da federação que 
empreendesse tal procedimento e o sistema do ICMS perderia a 
consistência, abrindo-se ao caso das manipulações episódicas, 
tentadas com tanta frequência naquele clima que conhecemos por 
‘guerra fiscal’. Seria efetivamente um desastre para a sistemática 
impositiva da exação que mais recursos carreia para o erário do 
País. O ICMS deixaria, paulatinamente, de existir. (CARVALHO, 
2010, p.273)

Ora, no caso levantado pelo mestre paulistano evidencia-se que a necessidade 
de manter íntegro o Estado Brasileiro exige uma construção da norma de competência 
como uma obrigação – nesse caso para fins de manutenção da integridade do mercado 
nacional, e no caso que se expõe ao longo do texto, para sustentar o regime federativo.  

Ainda que se diga que a receita a ser repartida é um posterius em relação à relação 
jurídica tributária, é dever do ente competente a viabilização dos meios de surgimento 
dessa receita (ainda que in abstrato), através do exercício legislativo. Negar-se a instituir 
o tributo nesses casos é vitanda inconstitucionalidade por omissão, por violar o princípio 
federativo ao comprometer a autonomia financeira, nos moldes desenhados pela CF.

Diante da constatada omissão inconstitucional, já se afasta de pronto outra 
eventual objeção à ideia, qual seja a ausência de métodos para impor o exercício 
tributário, haja vista que a declaração da omissão pelo Supremo Tribunal Federal é 
uma realidade (através da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão ) e, 
ultrapassado o prazo concedido para a legislatura, estaria patente a possibilidade de o 
ente prejudicado requerer compensação financeira do ente prejudicador.

Compartilhando deste entendimento, empresta-se a palavra a Heleno Taveira Torres: 
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Com olhos debruçados sobre a discriminação de rendas tributárias 
(pelo produto), cumpre indagar: são mesmo facultativas as 
competências (discriminação pela fonte) quando o respectivo 
produto da arrecadação pertença, no todo ou em parte, às demais 
pessoas políticas, ou estaria obrigada, a pessoa competente, a 
legislar, no mais breve espaço de tempo possível, criando a receita 
in abstracto, sob pena de indiscutível inconstitucionalidade, pela 
afetação ao princípio do pacto federativo, provocada pela redução 
das rendas dos destinatários constitucionais do produto? Ora, 
afastado o direito à receita do tributo de vinculação obrigatória, 
a discriminação pela fonte (competência) perde a facultatividade, 
devendo ser exercida de pronto, passível de ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão, para fazer valer o referido 
direito.(TORRES, 2011, p.360)

Não parece haver dúvida de que a interpretação mais respeitosa do sistema 
federativo deve rechaçar firmemente a hipótese de facultatividade no exercício 
da competência tributária no caso dos tributos cuja receita já seja repartida 
constitucionalmente, impondo-se ao ente omisso o dever de instituir o referido tributo, 
para o bem da pessoa política beneficiada e para o bem de toda a República Federativa 
do Brasil.

CONCLUSÃO

À Federação é imperativo que os seus partícipes estejam em igualdade jurídica 
entre si, o que demanda que todos detenham autonomias relativas à Constituição (ou 
seja, derivadas diretamente dela), materializadas nas disposições constitucionais que 
lhes concedem poderes, deveres e proibições.

Essa igualdade jurídica depende expressamente da existência de uma autonomia 
financeira dos entes federados, entendida como a capacidade de adquirir receita, 
independentemente da vontade dos outros entes, para a manutenção de seus desígnios 
próprios, delimitados constitucionalmente.

O tributo, como fonte derivada de receita do Estado, tem sobrelevada importância 
à composição dessa autonomia financeira, através do que os entes arrecadam diretamente 
pelo do exercício de suas competências impositivas, ou indiretamente, por meio de 
repasses vultuosos recebidos de outras pessoas políticas.
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No caso brasileiro, resolveu o constituinte repartir as competências e, ao mesmo 
tempo, determinar a repartição de certas receitas tributárias, para fim poder fazer frente 
aos orçamentos robustos de todos os entes federados.

Considerar que o exercício da competência tributária é facultativo nos casos em 
que o imposto arrecadado tenha destinação parcial definida pela Constituição é coadunar 
com a hipótese de um “egoísmo institucional”, onde os entes deixam de arrecadar 
impostos deste jaez, fazendo padecer a autonomia financeira e, portanto, a igualdade 
jurídica uns dos outros.

Com a igualdade jurídica, padeceria também a forma federativa de Estado, 
protegida por cláusula pétrea da Constituição Federal.

Portanto, entende-se que a melhor interpretação do sistema constitucional 
tributário é aquela que preserva a estrutura federativa. A estreita vinculação do tributo 
à autonomia financeira dos entes federados torna este alicerce do federalismo o ponto 
nevrálgico de determinação do modal presente no consequente da norma de competência 
tributária.

Portanto, se houver vinculação da receita tributária a outros entes federados por 
meio de disposição constitucional, o modal deverá ser o obrigatório, por imperativo à 
manutenção da autonomia financeira federal. Senão, o modal será o duplo permissivo, 
correspondente à faculdade, salvo a hipótese de ser condicionada a obrigatoriedade do 
exercício dessa competência por outro valor caro ao ordenamento jurídico, como no 
caso do ICMS.

Dessa forma, pode-se concluir que, em se tratando de impostos cujo produto tem 
destinação constitucional prescrita, é obrigatório o exercício da competência impositiva, 
sob pena de constituir-se uma omissão inconstitucional, sujeita à Ação Declaratória de 
Inconstitucionalidade por Omissão, perante o Supremo Tribunal Federal.
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SUBJETIVIDADE E CRIMINALIDADE: 
A ESTRUTURA DO AUTOR DO CRIME PERVERSO

DECRIMINALIZATION OF COMMUNITY RADIOS 
IN THE CONSTRUCTION OF HUMAN RIGHTS

Lorena Baltazar Nunes Villa 1

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo levantar questões referentes à subjetividade 
e ao ato perverso, na tentativa de compreender de que modo a perversão se torna um fator 
determinante da conduta criminosa. A abordagem é feita na visão psicanalítica, contribuindo 
para maior ordenação do saber referente à psicodinâmica própria da estrutura perversa. Nesse 
estudo, é considerada a possibilidade de entendermos o crime perverso como algo que remete a 
uma posição subjetiva resultante da modalidade defensiva frente ao desejo do Outro.

Palavras-chave: Perversão. Crime. Estrutura.

ABSTRACT: This article aims to raise issues related to the subjectivity and the perverse act 
in an attempt to understand how the perversion becomes a determinant of criminal behavior. 
The approach is made in a psychoanalytic view, contributing to a higher order of knowledge 
about the psychodinamics of the perverse structure. In this study is considered the possibility of 
understanding the perverse crime as something that refers to a subjective position resulting from 
a defensive mode against the desire of the Other.

Keywords: Perversion. Crime. Structure.

1 INTRODUÇÃO

A proliferação e a ampla difusão da criminalidade, nos dias de hoje, traduzem, 
de certo modo, o chamado mal-estar da sociedade. Nesse tipo de prática perversa, que 
assumiu dimensões incontornáveis e avassaladoras, tem-se a expressão mais direta 
de uma vertente própria da condição humana: a potência destrutiva entendida como 
aspecto constitutivo da espécie.

Como afirma Roudinesco2, a experiência da perversão é universal e envolve parte 

________________________________________________

1 (Psicóloga, Tanatóloga e Psicanalista em formação. Artigo apresentado ao CEUT como requisito final 
para conclusão do curso de Pós-Graduação em Psicologia Jurídica. Orientador: Prof. Ms. Lucas Nogueira 
do R. M. Villa Lages.
2 ROUDINESCO, E. A parte obscura de nós mesmos: uma história dos perversos. Trad. André Telles. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
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da humanidade que se tenta a qualquer custo negar. É importante atentar para o fato de 
que a perversão é uma circunstância da espécie humana e o mundo animal está excluído 
dela, assim como do crime.

Segundo Farias3, o direcionamento dessa potência para a criminalidade produz um 
abalo no laço social e na ligação do sujeito com seu semelhante, a ponto de configurar 
expressão significativa para o campo da Psicologia. Pode-se, então, indagar: o que a 
psicanálise tem a dizer sobre a criminalidade e sobre o autor do crime perverso? Em que 
começa a perversão e quem são os perversos?

O fato é que desde o surgimento do termo, o perverso é caracterizado como 
aquele que se deleita com o mal e a destruição de si ou do outro4. No entanto, não é 
possível pensar a perversão, suas consequências sociais nem mesmo sua implicação na 
contemporaneidade, sem antes realizar uma trajetória através da origem e dos lugares 
históricos que essa estrutura foi convocada a ocupar.

Diante disso e tomando-se a subjetivação perversa e sua passagem ao ato 
como questões centrais, são investigados nesta pesquisa o crime perverso e seus 
desdobramentos. Torna-se imprescindível que tais articulações sejam consideradas e 
levadas em conta para que se possa compreender que o homem se origina a partir do 
biológico e do orgânico mas se constitui no simbólico enquanto sujeito do inconsciente, 
situado na vivência edípica e na relação com a introjeção da lei paterna.

É notória a ocorrência, cada vez maior, de discursos e traços perversos nos 
sujeitos atuais. Como cada época determina formas de subjetivação características, 
torna-se fundamental a investigação da implicação da perversão na contemporaneidade 
e sua relação com a criminalidade.

Ainda se conhece pouco sobre as profundas motivações da alma humana. Várias 
das explicações existentes podem parecer insatisfatórias, já que são fundamentadas 
apenas em recortes superficiais ou em reducionismos de alguns saberes, deixando 
obscura, muitas vezes, a motivação inconsciente dos crimes cometidos.

________________________________________________

3 FARIAS, F. Gozo, crime e laço social. Série Cadernos de Psicologia Nº 4. Rio de Janeiro: Instituto de 
Psicologia da UERJ, 1996. p. 8.
4 ROUDINESCO, op. cit. p. 11.
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Diante disso, levantam-se questões referentes à subjetividade e ao ato perverso, 
na tentativa de compreender de que modo a perversão se torna um fator determinante 
da conduta criminosa. A abordagem é feita na visão psicanalítica, contribuindo para 
maior ordenação do saber referente à psicodinâmica própria da estrutura perversa pois 
há de acrescentar-se, também, o fato de que, em anos de pesquisa psicanalítica, muito 
se produziu acerca de neurose, psicose e suas respectivas clínicas mas a perversão ainda 
carece de maiores contribuições.

Pensa-se o crime ato como atividade perversa e o crime de pensamento somente 
como a intenção de realizá-la. Aqui são levantadas as causas implicadas e as razões 
pelas quais alguém é instigado a confrontar o estatuto das leis sociais, ou seja, entender 
o modo como o sujeito faz a passagem ao ato. São assinalados também elementos 
que caracterizam a violência originária da Perversão, na qual é possível estabelecer 
um continuum entre sadismo, masoquismo, pedofilia, crimes sexuais e parafilias, e, 
finalmente, crimes de violência, o extremo dos quais é o homicídio.

2 O CONCEITO DE CRIME

A Teoria Geral do Crime, também chamada Teoria do Delito, Teoria do Injusto 
Penal ou do Fato Punível, possui como objeto o estudo dos elementos constitutivos e 
caracterizadores do ilícito penal, pressupostos legais para a aplicação da sanção penal 
pelo Estado, seja na espécie pena ou medida de segurança5.

De acordo com Greco6, embora o crime seja insuscetível de fragmentação, 
já que é um todo unitário, faz-se necessária a análise de cada um de seus elementos 
fundamentais: o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade.

O crime não foi conceituado pelo legislador pátrio no Código Penal, que somente 
preocupou-se em diferenciá-lo das contravenções penais. Em sua lei de introdução, 
afirma que ao crime é reservada uma pena de reclusão ou de detenção, quer alternativa 
ou cumulativamente com a pena de multa7. 

________________________________________________

5 MALCHER, F. S. A questão da inimputabilidade por doença mental e a aplicação das medidas de segurança 
no ordenamento jurídico atual. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2104, 5 abr. 2009. 
6 GRECO, R. Curso de Direito Penal: parte especial. 20.ed. Rio de Janeiro: Ímpetus, 2008. v.1.
7 GRECO, R. Curso de Direito Penal: parte especial. 20.ed. Rio de Janeiro: Ímpetus, 2008. v.1.
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A doutrina, por sua vez, tem se esforçado para estabelecer um conceito abrangente 
de delito, baseando-se na evolução do pensamento clássico que permeou a ciência criminal. 
Hoje, o conceito atribuído ao crime é eminentemente jurídico. Na evolução histórica e 
social do Direito Penal, de acordo com Bitencourt8, predominaram três conceitos de crime 
mais difundidos e aceitos pelas escolas penais: formal, material e analítico. 

Sob a ótica formalista, crime seria toda conduta que atentasse e colidisse 
frontalmente contra a lei penal editada pelo Estado. Considerando seu aspecto material, 
o crime é conceituado como aquela conduta que viola os bens jurídicos considerados 
mais importantes e fundamentais pela sociedade e que necessitam da tutela do Estado9.

Os conceitos material e formal, como se percebe, não traduzem o crime com 
precisão pois não conseguem defini-lo. Ao longo dos anos, as teorias formal e material 
sofreram modificações até atingir o conceito analítico, que considera como delito todo 
o fato típico, ilícito e culpável. Essa corrente preocupou-se em analisar e definir os 
elementos estruturais que compõe o delito10.

Sobre o conceito analítico do crime, discorre Assis Toledo11:

Substancialmente, o crime é um fato humano que lesa ou expõe a 
perigo bens jurídicos (jurídicos penais) protegidos. Essa definição 
é, porém, insuficiente para a dogmática penal, que necessita de 
outra mais analítica, apta a pôr à mostra os aspectos essenciais 
ou elementos estruturais do conceito de crime. Entre as várias 
definições analíticas que têm sido propostas por importantes 
penalistas, parece-nos mais aceitável a que considera as três notas 
fundamentais do fato-crime, a saber: ação típica (tipicidade) , ilícita 
ou antijurídica (ilicitude) e culpável (culpabilidade). O crime, nessa 
concepção que adotamos, é, pois, ação típica, ilícita  e culpável. 

O estudo analítico ou estratificado nos permite, com clareza, constatar a existência, 
ou não, da infração penal, daí a sua importância. A função do conceito analítico do 
crime é a de analisar todos os elementos ou características que constituem o conceito de 
infração penal sem fragmentá-lo. O crime é, certamente, um todo unitário e indivisível. 

________________________________________________

8 BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal. 16. ed. São Paulo, Saraiva. 2011.
9 GRECO, op. cit. pag. 142.
10 BITENCOURT, op. cit. 93.
11 Apud GRECO, loc. cit.
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Ou o agente comete o delito (fato típico, ilícito e culpável) ou o fato por ele praticado 
será considerado um indiferente penal12.

O fato típico, segundo uma visão finalista, é composto dos seguintes elementos: 
1) Conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva; 2) Resultado; 3) Nexo de 
causalidade entre a conduta e o resultado; 4) Tipicidade13.

A ilicitude, termo sinônimo de antijuridicidade, se caracteriza como uma 
relação de contrariedade, de antagonismo, que se institui entre a conduta do agente e o 
ordenamento jurídico, ou seja, todas as matérias de proibição, reguladas nos diversos 
setores do Direito, são antijurídicas para todo o ordenamento jurídico14.

Como afirma Greco15, a licitude ou a juridicidade da conduta cometida é 
encontrada por exclusão, ou seja, somente será lícita a conduta se o agente houver 
autuado amparado por uma das causas excludentes da ilicitude previstas no Art. 23 do 
Código Penal. 

Culpabilidade é o juízo de reprovação pessoal que se faz sobre a conduta ilícita 
do agente. Refere-se ao fato de ser possível, ou não, a aplicação de uma pena ao autor de 
um fato típico e antijurídico, ou seja, proibido pela lei penal. São elementos integrantes 
da culpabilidade: 1) Imputabilidade; 2) Potencial consciência sobre a ilicitude do fato; 
3) Exigibilidade de conduta conforme a norma. A ausência de qualquer desses elementos 
é suficiente para impedir a aplicação de uma sanção penal16.

Assim, na precisa conceituação de Zaffaroni17

Delito é a conduta humana individualizada mediante um dispositivo 
legal (tipo) que revela sua proibição (típica) que, por não estar 
permitida por nenhum preceito jurídico (antijurídica) nem por ser 
exigível do autor que atuasse de outra maneira nessa circunstancia, 
lhe é reprovável (culpável).

________________________________________________

12 GRECO, R. Curso de Direito Penal: parte especial. 20.ed. Rio de Janeiro: Ímpetus, 2008. v.1
13 Ibidem. p. 140.
14 BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal. 16. ed. São Paulo, Saraiva. 2011.
15 GRECO, op cit. 141.
16 BITENCOURT, op. cit. 91.
17 ZAFFARONI, E. R.; PIERANGELI, J. H. Manual de Direito Penal brasileiro: Parte Geral. 5. ed. São 
Paulo: RT, 2004.
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Cabe ressaltar que o conceito de crime perverso, aqui tomado por base, refere-se 
aos crimes cometidos por sujeitos de estrutura perversa. A perversão da qual se trata não 
deve ser confundida, de maneira alguma, com o termo perversidade e tudo que o implica, 
muito embora se saiba que, em toda atuação perversa, encontrar-se um componente de 
perversidade, pela própria meta destrutiva que caracteriza o gozo perverso.

Aqui se mencionará o criminoso perverso, caracterizando-o a partir de um modo 
específico de relação com o mundo, que será detalhado posteriormente.

3 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE O CONCEITO DE PERVESÃO

A perversão era vista antigamente – mais precisamente da Idade Média ao fim da 
Idade Clássica – como forma de corromper e converter os homens ao vício. Segundo 
Roudinesco18, o ato de perverter envolvia a existência de uma autoridade divina e o 
indivíduo era frequentemente associado ao demoníaco, devasso, fraudador, amaldiçoado 
e delituoso.

O substantivo “perversão” surge a partir do latim “perversio” e o 
adjetivo “perverso” deriva de “perversitas” e “perversus”, particípio 
passado do verbo “pervertere”, termo esse utilizado no sentido de 
retornar ou reverter, ganhando cedo a concepção de “deplorável, 
algo desprezível e extravagante”19.

A perversão ocupa, na teoria psicanalítica, um dos mais complexos e difíceis 
conceitos de definir, provocando equívocos tanto pela abordagem médica e psiquiátrica 
com que é geralmente tratado, quanto pela contaminação moralista ou religiosa de que 
dificilmente consegue escapar20.

Inicia-se no século XVII um momento de repressão declarada à sexualidade, 
advinda das transformações pela ascensão da burguesia e a afirmação da família conjugal 
como núcleo primordial. Esse modelo de família seria a confiscadora da sexualidade, a 
qual fica comprometida absolutamente com a função de reproduzir. O casal legítimo e 
procriador dita a lei e, em torno do sexo e da sexualidade, se cala21.
________________________________________________

18 ROUDINESCO, E. A parte obscura de nós mesmos: uma história dos perversos. Trad. André Telles. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2008.
19 Ibidem. p. 9.
20 FERREIRA, G.A.N. Perversões ou Perversão. Revista Estilos da Clínica, USP, v. IV, nº 6, São Paulo, 1999.
21 CORREA, C. P. Perversão: trajetória de um conceito. Estudos Psicanalíticos.  Belo Horizonte,  n. 29, 
set. 2006.
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Como questão de costume, a sexualidade chega ao século XVIII e passa a ser 
regulamentada por um código externo ao sujeito. Na verdade, as práticas sexuais 
estavam reguladas por três grandes códigos: o Direito Canônico, a Pastoral Cristã e a 
Lei Civil22.

Obviamente, os códigos não visavam privilegiar alguma forma de prazer, mas sim, 
regular os pecados ditos graves, como o estupro, o adultério, o rapto, o incesto e também 
a sodomia. A sexualidade desvinculada do prazer é tida como sua finalidade essencial: a 
reprodução da espécie. Como afirma Valas23, Todo desvio deste objetivo é considerado 
como uma aberração, ligada a uma degenerescência do instinto sexual natural.

A partir de meados do século XIX, a Ciência começa a experimentar teorias sobre 
a sexualidade humana. As primeiras intervenções ainda eram ligadas à medicina legal e 
visavam fornecer suporte ao julgamento do sujeito que infringe as boas normas. Nessa 
época, a difusão de rótulos é acompanhada de adjetivação suspeita. O termo perversões, 
no plural, surge a partir daí na Psiquiatria e na Sexologia, assinalando uma série de práticas 
sexuais consideradas desviantes com relação à norma social, ou moral, ora num sentido 
pejorativo (associada a anomalias e a aberrações), ora positivamente valorizadas24.

 A partir de 1850, os manuais de Psiquiatria elaboraram a primeira lista oficial 
das perversões com os seguintes itens: incesto, homossexualidade, zoofilia, pederastia, 
fetichismo, sadomasoquismo, transvestismo, narcisismo, autoerotismo, coprofilia, 
exibicionismo, voyeurismo, mutilações sexuais25.

Fala-se de ninfomania, satiríase e também de sujeitos que cometem atos ditos 
monstruosos como a necrofilia, pedofilia e assassinatos sádicos. É fácil observar o 
embaraço e a perplexidade dos autores dessa época diante das chamadas anomalias 
da sexualidade para, dentro de um raciocínio médico, descreverem a etiologia de tais 
problemas. Sem uma teoria válida sobre os fatores psicogênicos, a explicação mais 
adequada para tais desvios da norma recaía na questão hereditária.

________________________________________________

22 CORREA, C. P. Perversão: trajetória de um conceito. Estudos Psicanalíticos.  Belo Horizonte,  n. 29, set.  
2006.   
23 Ibidem. p. 10.
24 FERREIRA, G.A.N. Perversões ou Perversão. Revista Estilos da Clínica, USP, v. IV, nº 6, São Paulo, 1999.
25 CORREA, op. cit. p. 10.
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Na história da humanidade, as perversões sempre ocuparam um lugar de destaque 
nas artes, tanto no Oriente como no Ocidente, com variações e nuances de acordo com 
cada época, cada país ou cultura, acompanhando os costumes. Ora eram marginalizadas 
pela sociedade e pela religião, ora eram altamente valorizadas na literatura e na filosofia, 
como superiores às práticas ditas normais26.

A antiga compreensão médica de oposição entre saúde e doença, ou de normal e 
perverso, dividindo os homens em dois grupos, é desfeita à medida que o inconsciente 
se revela. Hoje, aos olhos da psicanálise, a perversão é entendida enquanto posição 
subjetiva, forma particular de relação com o Outro, e não, aberração27.

4 SUBJETIVIDADE E ESTRUTURA PERVERSA

O termo estrutura, em Psicanálise, refere-se à posição do sujeito frente a questões 
cruciais da existência humana, como o Édipo, a Castração e, consequentemente, seus 
elementos e mecanismos. Diante disso, são consideradas três formações psíquicas 
estruturais: Neurose, Psicose e Perversão.

Na obra de Freud, encontra-se a ideia sobre perversão em constante movimento, 
até chegar à construção sobre a resolução do Édipo, resolução diferenciada entre 
neuróticos, psicóticos e perversos. Em determinado momento, ele aproxima neuróticos 
e perversos, afirmando que um é o negativo do outro; o que é recalcado e inconsciente 
no neurótico corresponde ao atuado no perverso28.

A metapsicologia freudiana, como nos lembra Valas29, há duas explicações para a 
perversão: a primeira é decorrente da polimorfia da sexualidade infantil; a segunda, do 
fetichismo, como recusa à castração. 

A temática da perversão aparece na obra de Freud30 quando ele, ao investigar a 
________________________________________________

26 ROUDINESCO, E. A parte obscura de nós mesmos: uma história dos perversos. Trad. André Telles. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2008.
27 CORREA, C. P. Perversão: trajetória de um conceito. Estudos Psicanalíticos.  Belo Horizonte, n. 29, set.2006.
28 SEQUEIRA, V. C. Pedro e o lobo: o criminoso perverso e a perversão social. Psicanálise: Teoria e Pesquisa. 
Brasília, v. 25, n. 2, jun.2009.
19 I 29 Valas, P. Freud e a Perversão (D. D. Estrada, Trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1990.
30 FREUD, S. (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: Obras Psicológicas Completas: Edição 
Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Imago, 1996.
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sexualidade infantil, faz distinção entre as inversões e as perversões. Nesse momento 
de sua obra, Freud coloca o processo sexual perverso no desenvolvimento normal da 
sexualidade ao afirmar que a sexualidade infantil é perversa polimorfa. 

É instrutivo que a criança, sob a influência da sedução, possa 
tornar-se perversa polimorfa e ser induzida a todas as transgressões 
possíveis. Isso mostra que traz em sua disposição a aptidão para 
elas (...)31. 

Nesse sentido, a sexualidade infantil é tida como polimorfa porque se manifesta 
em diversos órgãos do corpo sem que isso implique manifestação patológica. Portanto, 
a sexualidade na infância é prazerosa, sob a forma de estímulos e em diversos pontos do 
corpo. A sexualidade infantil apresenta uma tendência perverso-polimorfa que pode ser 
considerada autoerótica, mas que não é perversão sexual propriamente dita. Para Freud, 
essa disposição perversa é parte da constituição normal de todas as pessoas32.

Porém, a permanência na vida adulta dessas características perverso-polimorfas 
constituiria, segundo Freud33, uma perversão. O autor afirma que no desenvolvimento 
normal da sexualidade os neuróticos “recalcam” os impulsos sexuais perversos enquanto 
que, nos perversos, essa sexualidade não sofre recalque nem sublimação, tornando o 
sujeito fixado à pré-genitalidade, ou seja, a diferença entre perversão e “normalidade” 
estaria então na fixação, na exclusividade de determinada prática para alcance da 
satisfação sexual. Freud, ao distinguir sexualidade de perversão, afirmou enfaticamente 
que a sexualidade humana é perversa em seu âmago. Não pode haver manifestação 
da sexualidade humana sem o atravessamento pelas pulsões parciais e pelas formas 
perverso-polimorfas do gozar34.

Porém, ao falar da escolha objetal (definida a partir da resolução edípica e dos 
conteúdos pré-genitais), Freud35 aponta que a perversão tem relação com a castração. 

________________________________________________

31 FREUD, S. (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: Obras Psicológicas Completas: Edição 
Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Imago, 1996.
32 MURIBECA, M. As diferenças que nos constituem e as perversões que nos diferenciam. Estudos 
Psicanalíticos.  Belo Horizonte, n. 32, nov.2009.
33 FREUD, op. cit. p. 119.
34 SEQUEIRA, V. C. Pedro e o lobo: o criminoso perverso e a perversão social. Psicanálise: Teoria e Pesquisa.  
Brasília, v. 25, n. 2, jun.2009.
35 Freud, S. (1927). Fetichismo. In: Obras psicológicas completas, Ed. Standard Brasileira. Rio de Janeiro: 
Editora Imago, 1996.
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Gradativamente, Freud vai conferindo à perversão um mecanismo psíquico específico, 
distinto da neurose e da psicose. Em 1927, ele apresenta o mecanismo próprio que 
possibilitará a instalação da posição perversa: o mecanismo da recusa (Verleugnung).

 Esse mecanismo ocorre a partir da percepção da realidade da diferença entre 
os sexos. É iniciada, então, uma maneira peculiar de se envolver com a angústia de 
castração. O que ocorre é que o menino, ao ver a imagem do órgão genital feminino, 
recusa a percepção real de que a mulher não tem pênis. Isso porque o reconhecimento 
de tal imagem sustenta o perigo – imaginário – de sua própria castração. A recusa é 
consequência de parte de seu narcisismo que se ergue em revolta contra a diferenciação 
dos sexos36.

Em seu desenvolvimento, o perverso vive a castração materna como algo 
insuportável e cria um objeto que esconde a falta materna: o fetiche. O sujeito fica 
aprisionado a certa infantilidade, de maneira a recusar e desmentir a castração feminina, 
ao mesmo tempo em que a reconhece, sabendo da diferença sexual37.

O perverso não contradiz sua percepção, alucinando um pênis onde não o vê. Ele 
realiza, na verdade, um deslocamento, em que o pênis é representado por outra coisa: 
o fetiche. Assim, o fetiche representa triunfo sobre a castração e, ao mesmo tempo, 
proteção contra essa ameaça assustadora38.

O fetiche se institui, então, numa cena traumática. Freud39 assim descreve esse 
processo de formação:

Antes, parece que, quando o fetiche é instituído, ocorre certo processo que faz 
lembrar a interrupção da memória na amnésia traumática. Como neste último caso, o 
interesse do indivíduo se interrompe no meio do caminho por assim dizer. É como se 
a última impressão antes da estranha e traumática fosse retida como fetiche. (...) Peças 

________________________________________________

36 PEREZ, M. T.; PROCHNO, C. C. S. C.; PARAVIDINI, J. L. L. Perversão: uma estrutura, uma montagem 
ou outra coisa? Rev. Mal-Estar Subj., Fortaleza, v. 9, n. 1, mar.2009. 
37 SEQUEIRA, V. C. Pedro e o lobo: o criminoso perverso e a perversão social. Psicanálise: Teoria e Pesquisa. 
Brasília, v. 25, n. 2, jun.2009.
38 SEQUEIRA, op. cit. p. 9.
39 Freud, S. (1927). Fetichismo. In: Obras psicológicas completas da ed. Standard Brasileira. Rio de Janeiro: 
Editora Imago, 1996. p. 182.
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de roupas interiores, que tão frequentemente são escolhidas como fetiches, cristalizam o 
momento de despir-se, o último momento em que a mulher podia ser encarada como fálica.

É pelo uso do fetiche que o perverso reluta em destituir a mãe de seus atributos 
fálicos. O fetiche é o que se assemelha mais de perto com o falo imaginário que o perverso 
mantém em sua mãe. Saber que a mãe não tem o falo é que traumatiza o sujeito40. Nessa 
recusa, o indivíduo não se submete à lei paterna (simbólica), desafiando-a. Há uma 
persistência na transgressão que não anula a angústia de castração. A estrutura perversa 
recusa a castração e, transgredindo a lei, o sujeito descumpre o pacto41.

Se se ampliar o raciocínio do âmbito sexual para a posição subjetiva, pode-se 
compreender o perverso aprisionado a esse lugar de sustentação do falo, desafiando 
a Lei, o que abre as portas para a transgressão, para a postura perversa, desafiadora, 
provocadora, de quem se comporta como detentor do falo. Como ensina Pommier42, 
o fetiche pode ser um chicote ou o poder. Os perversos podem exibir-se de diferentes 
formas e a palavra pode ser seu falo.

5 O CRIME PERVERSO

De acordo com Freud43, toda criança, muito cedo, já sente desejo de cometer dois 
atos que a sociedade tem considerado puníveis: cometer o incesto com o parente do 
sexo oposto; matar o do mesmo sexo. A forma como ela lida com isso determinará seu 
futuro desenvolvimento psicológico.

A teoria do recalque – pedra angular da Psicanálise – é decorrente de um 
crime, o edipiano. O Complexo de Édipo é o mito concebido por Freud para tentar 
formalizar a dimensão estrutural da violência, isto é, a pulsão. Para Freud44, os dois 
crimes primordiais – parricídio e incesto – deram origem à própria civilização humana. 

________________________________________________

40 IGLESIAS, E. L. O que nos espera: perversão com charme de moralidade. Cogito, Salvador, 2012.
41 SEQUEIRA, op. cit. p. 8.
42 apud SEQUEIRA, V. C. Pedro e o lobo: o criminoso perverso e a perversão social. Psicanálise: Teoria e 
Pesquisa.  Brasília, v. 25, n. 2, jun.2009.
43 Freud, S. (1927). Fetichismo. In: Obras psicológicas completes: Ed. Standard Brasileira. Rio de Janeiro: 
Editora Imago, 1996.
44 Freud, S.(1913). Totem e Tabu. In: Obras psicológicas completas: Ed. Standard Brasileira. Rio de Janeiro: 
Editora Imago, 1996.
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O mito do parricídio, expresso em Totem e Tabu45, destaca a existência de uma violência 
estrutural na história da humanidade.

Sendo assim, para a psicanálise freudiana, o laço social pôde existir a partir desse 
crime primordial e da lei decorrente dele. Isso deu origem a uma lei universal: com a 
lei e o crime começava o homem. O outro mito, o de Édipo, foi concebido para tentar 
formalizar como cada um articula a lei universal no particular da subjetividade. 

Pode-se caracterizar o crime, de certa forma, como uma falha resultante de uma 
ligação fraca no contexto pelo qual o sujeito circula nas relações sociais, impedindo 
que os laços simbólicos se estabeleçam no âmbito das trocas. Sendo assim, trata-se de 
um ato que se encontra situado fora de uma lei. Não de uma lei qualquer, já que a lei 
em questão é aquela que não reconheceu o sujeito em termos de uma filiação tampouco 
em termos de seus direitos de cidadão. Há a falha de uma lei, no caso, da lei paterna46.

Frequentemente há bombardeios de notícias sobre crimes bárbaros: crimes sexuais 
e de torturas, violências contra mulheres, crianças e idosos. Chocam tanta crueldade e 
voracidade das pessoas que cometem essas aberrações, seres que gozam do sofrimento 
do outro, que gozam ao ver o terror e o medo nos olhos do outro.

Nesse momento, depara-se com o perverso. Segundo Pereira47, o objetivo deste 
é escandalizar. Esses sujeitos, segundo o autor, têm o poder de transformar a dor em 
prazer, o horror da castração em motivo de gozo, a degradação em valorização narcísica. 
Ele deflagra a lei, instaura seu prazer como o único a ser realizado, recusa as leis sociais, 
a ética, a moral e a compaixão em nome de seu prazer.

O perverso, de acordo com Martins48, é alguém que pratica determinado ato 
contra a lei e não sofre, mas, via de regra, faz sofrer moralmente o outro. 

________________________________________________

45 Ibidem. p. 181.
46 FARIAS, F. Gozo, crime e laço social. Série Cadernos de Psicologia Nº 4. Rio de Janeiro: Instituto de 
Psicologia da UERJ, 1996. p. 8.
47 PEREIRA, M.; CAMPOS, D. T. F. Psicodinâmica do ato perverso de fazer sofrer. In: IV Congresso 
Internacional de Psicopatologia Fundamental e X Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental, 
2010, Curitiba.
48 MARTINS, F. Psicopathologia II: Semilogia Clínica: investigação teórico clínica das síndromes 
psicopatológicas clássicas. Brasília: Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia, 2003.
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6 CRIMES PERVERSOS NA HISTÓRIA

A título de exemplo, explana-se acerca de três casos: Gilles de Rais, Marquês 
de Sade e Suzane Richthofen, sendo cada um referente à sua época: Idade Média, 
Modernidade e Contemporaneidade, respectivamente.

Nascido em 1404, Gilles de Rais, que serviu de inspiração para a personagem do 
famoso conto Barba Azul, tornou-se um criminoso trágico mas pertencia à família nobre 
e muito rica. Perdeu os pais ainda na infância e, aos 11 anos, foi entregue aos cuidados 
de seu avô, considerado homem rígido e temido por sua violência, avidez e cinismo. Foi 
iniciado no crime (ao menos enquanto espectador) e tudo que o envolve – assassinatos, 
torturas, estupros, estripações – aos 11 anos, e aos 16 casou-se com Catarina de Thouars, 
neta da segunda mulher de seu avô49.

Mais tarde, o rapaz se tornou um brilhante líder guerreiro, abandonando então o 
crime para pôr-se a serviço de uma personalidade oposta a sua: Joana d’Arc. Guerreou 
bravamente e, em seguida, foi nomeado Marechal da França: Gilles de Rais foi um 
soberbo líder guerreiro. Julgada culpada de um crime perverso por travestir-se de 
homem, apontada como herética, relapsa, idólatra, Joana D’arc foi acusada, a despeito 
de sua virgindade, de envolvimento com o Diabo50.

Depois da morte de seu avô, em novembro de 1432, Gilles de Rais abandonou 
o papel de herói e guerreiro para embrenhar-se no crime. Foram aproximadamente 
trezentas crianças sequestradas, estranguladas, estripadas, molestadas, cujas cabeças 
eram cortadas e, em seguida, colecionadas em seus torrões. Em alguns momentos, as 
crianças eram dependuradas em ganchos e sodomizadas. Após serem mortas, tinham 
suas vísceras retiradas e, sobre estas, Gilles de Rais se masturbava51.

Quanto aos assassinatos, Susini52  relembra as palavras de Gilles de Rais em suas 
confissões:

________________________________________________

49 ROUDINESCO, E. A parte obscura de nós mesmos: uma história dos perversos. Trad. André Telles. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2008.
50 ROUDINESCO, E. A parte obscura de nós mesmos: uma história dos perversos. Trad. André Telles. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2008.
51 Ibidem. p. 39.
52 SUSINI, M. L. O autor do crime perverso. Trad. Procópio Abreu. Rio de Janeiro: Cia. de Freud, 2006.
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Não procurei senão meu deleite carnal. Por que razão, nesta hora em 
que já estou desligado de tudo quanto é terrestre vos ocultaria que 
ao praticar sodomia, ao matar e reduzir a pó tantas belas crianças, 
não fiz mais do que procurar a alegria que me davam seus corpos 
quentes primeiro, depois gelados entre meus braços? Por que razão 
vos ocultaria eu que essa alegria se prolongava ainda quando, com 
as minhas mãos esquartejava, como animais no matadouro, aqueles 
que acabava de amar, que sentir o odor de sua carne queimada me 
lançava numa forma de desmaio?

(...)

Eu os estrangulava. Quando eles desfaleciam, praticava neles 
o vício da sodomia. Quando estavam mortos, beijava nos lábios 
alguns dos rostos mais bonitos.

Somente em 1440, Gilles de Rais foi levado ao banco dos réus e, passando 
às confissões, ele declarou que seus crimes foram cometidos por iniciativa própria 
conforme a inclinação de seus sentidos, sem que seus comparsas tivessem a menor 
participação neles. A princípio, excomungado, Gilles de Rais foi reintegrado ao seio da 
Igreja, depois enforcado e queimado53.

Gilles de Rais perverteu não apenas a ordem da Lei mas também a própria ordem 
da lei do crime ao cometer crimes sexuais (crimes perversos, vãos, ‘contra a natureza’ e 
por puro deleite) que não visavam nem destruir um inimigo nem eliminar um adversário, 
apenas aniquilar o humano no homem – Gilles de Rais tornou-se o agente de seu próprio 
extermínio54.

Na era da Modernidade, tem-se o escritor francês Donatien-Alphonse-François: 
O Marquês de Sade. Nasceu em Paris, morreu em Charenton e cresceu no cerne dos 
ideais libertinos. Semelhante a Gilles de Rais, Sade conviveu com homens devassos, 
procedentes de uma nobreza arrogante, sem limites nos exercícios dos prazeres55.

Ao contrário de Gille de Rais, o Marquês de Sade nunca adentrou para o crime 
radical, uma vez que era na escrita que realizava a inversão da lei. Abominado por 
uns e aclamado por outros, Sade passou grande parte de sua existência em prisões e 
no hospício, vivendo os últimos anos de sua vida no sanatório de Charenton, onde 
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53 Ibidem. p. 7. 
54 ROUDINESCO, E. A parte obscura de nós mesmos: uma história dos perversos. Trad. André Telles. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2008.
55 SUSINI, M. L. O autor do crime perverso. Trad. Procópio Abreu. Rio de Janeiro: Cia. de Freud, 2006.
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pôde romper as barreiras do enclausuramento e escrever inúmeras obras sobre os mais 
obscuros desejos e comportamentos sexuais do homem56.

Foi condenado à morte por crime, blasfêmia, sodomia e envenenamento. Quando 
preso, passou do status de perverso sexual ao de teórico das perversões humanas. 
Justamente nesse período de confinamento, Sade aproveita para conquistar a mais 
elevada das liberdades: a liberdade de dizer tudo, ou seja, de escrever tudo57.

Aos olhos de Royer-Collard, Sade era considerado um irrecuperável pervertedor:

Seu lugar não é no hospital, mas num presídio ou numa fortaleza. Sua loucura 
é perverter. A sociedade não pode ter esperanças de tratá-lo, deve submetê-lo à mais 
severa confinação. A liberdade que ele goza em Charenton é demasiado grande. Pode 
comunicar-se com um numero bastante grande de pessoas dos dois sexos... Prega sua 
horrível doutrina a alguns; empresta seus livros a outros.

Sendo assim, por não ser considerado nem louco, nem criminoso e nem tolerável 
pela sociedade, Sade, com suas obras inclassificáveis, fez surgir um caso de novo 
gênero, ou seja, um perverso – louco moral, semilouco, louco lúcido .

Suas obras mais importantes são Os 120 dias de Sodoma, Justine ou as desgraças 
da virtude, A Filosofia na Alcova, Pauline e Belval, Julieta ou as prosperidades do vício. 
Como lembra Roudinesco59, Sade tenta normalizar a perversão e aboli-la enquanto parte 
obscura da existência humana por meio de seus textos e relatos estarrecedores, narrando 
cenas de sexo extravagante e situações grotescas, e exaltando o crime, o incesto e a 
sodomia.

Por fim, pode-se exemplificar a perversão na Contemporaneidade com o caso de 
Suzane Von Richthofen. Em 31 de outubro de 2002, ocorreu um crime brutal de parricídio 
que abalou a sociedade brasileira: a morte do casal Von Richthofen, planejada por Suzane, 
filha do casal, seu namorado Daniel Cravinhos e o irmão dele, Cristian Cravinhos.
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56 ROUDINESCO, op. cit. 42.
57 SUSINI, op. cit. 8.
58 ROUDINESCO, op. cit. 42.
59 Ibidem. p. 41.



170Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 1                                jul. / dez. 2013

Na madrugada de 31 de outubro, Daniel e Cristian foram guiados por Suzanne 
até o local do crime: o quarto de seus pais. Em seguida, Suzane se retirou do quarto e 
os aguardou no térreo da casa. Manfred e Marísia Richthofen foram mortos a golpes de 
barra de ferro na cabeça enquanto dormiam. 

Após o assassinato, foi montada uma cena pelo grupo para simular um latrocínio. 
Na biblioteca, Suzane espalhou papéis, contas a pagar e roubou aproximadamente US$ 
5 mil, R$ 8 mil e algumas joias. No quarto do casal, próximo ao braço do pai, foi 
encontrado um revólver calibre 38, pertencente a Manfred, que fora plantado por Daniel.

Depois de simular surpresa diante dos indícios de "assalto", Suzane cumpriu 
o roteiro combinado com o namorado: Ao chegar a casa com seu irmão Andreas 
Richthofen, que nada sabia do ocorrido, Suzane ligou para Daniel pedindo ajuda e 
obedeceu a seu conselho de chamar a polícia. Antes de confessar o crime, a moça chora 
no funeral dos pais ao lado do irmão.

Atualmente, Suzane cumpre pena de 39 anos de reclusão em regime fechado pelo 
homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa das 
vítimas. A surpresa e a indignação popular diante desse caso nasceram das reações da 
jovem sobre a morte dos pais. Declarações frias, muitas vezes contraditórias, e ausência 
de arrependimento aparente trouxeram à tona uma personalidade instigante, o que 
rendeu contra ela a opinião pública e a repercussão nas áreas do Direito e da Psicologia.

Prazer em gerar angústia aos outros, desrespeito a figuras de autoridade, 
enfrentamento das leis e normas sociais, ausência de remorso e culpa, eis algumas das 
características que compõem o caso de Suzane Ritchtofen. A transgressão de tudo que é 
estabelecido como normal na sociedade é variável constante. O criminoso de estrutura 
perversa reconhece a norma mas o faz colocando-a à prova, negando-a. Enquanto o 
neurótico ultrapassa o sinal fechado para mostrar que há uma lei, o perverso burla para 
mostra como a lei é fraca.

7 CONCLUSÃO

Diante das reflexões aqui sugeridas, conclui-se que este trabalho é uma contribuição 
inicial para o estudo da relação entre perversão e criminalidade, que certamente merece 
aprofundamento. É possível pensar o ato criminoso perverso como uma tentativa de se 
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inscrever enquanto sujeito executor de um ato que simbolize algo, ou seja, uma maneira 
de o criminoso encontrar uma significação enquanto sujeito. 

A perversão formada pelos que marcam seu compromisso com a transgressão, 
com a violação da lei, da moral ou dos costumes, decorre da identificação do sujeito 
com a lei. Nesse caso, o sujeito nega a lei para afirmá-la em outro nível. A estrutura 
perversa, nesse sentido, se torna um facilitador da conduta criminosa, uma vez que há 
uma elevação do sujeito à condição de autor da lei.

O que se está colocando em pauta é a possibilidade de entender o crime como algo 
que remete a uma posição subjetiva resultante de uma modalidade defensiva frente ao 
desejo do Outro. A lógica perversa regula seu gozo pela anulação do campo simbólico, 
fazendo com que o corpo do outro se torne apenas um fetiche, e isso, certamente, 
encontra ressonância nos laços sociais contemporâneos.

O delito está para o sujeito no lugar em que faltam palavras. O delito cumpre 
o papel de dizer algo, no âmbito individual e social. Ele não é só uma busca por 
gratificações imediatas mas também um pedido de reconhecimento, tentativa de incluir-
se na Lei, por isso tudo que se puder fazer para efetivar uma Lei simbólica, para garantir 
cidadania e pertença social atuará na prevenção do aumento da criminalidade.
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POR UM NOVO MÉTODO HERMENÊUTICO?

TOWARDS A NEW HERMENEUTICAL METHOD?

Gabriel Rocha Furtado1 

RESUMO: O presente artigo busca circunscrever o papel da hermenêutica jurídica na 
construção de um renovado Direito, constitucionalizado, no qual todas as normas jurídicas a 
serem construídas a partir da legislação infraconstitucional gravitam no entorno e em harmonia 
com a Constituição Federal, em prol da realização dos seus valores.

PALAVRAS-CHAVE: Hermenêutica. Aplicação do Direito. Metodologia jurídica. 
Constitucionalização do Direito Civil.

ABSTRACT: This work seeks to specify the role played by juridical hermeneutics in the building 
of a renewed, constitutionalized concept of Law, in which all juridical norms to be extracted 
from ordinary legislation gravitate around and in harmony with the Constitution, towards the 
enforcement of its values.

KEYWORDS: Hermeneutics. Law enforcement. Juridical methodology. Constitutionalization 
of  Private Law.

1 INTRODUÇÃO

Entre tantas outras, questão tormentosa para o Direito é a da construção e  da 
aplicação da norma jurídica mais adequada a um caso concreto2, especialmente pelas 
implicações daí advindas3, ligadas às soluções dos conflitos e à pacificação social. Um 
fator tem direta influência para tanto: a irredutibilidade da vida a um arcabouço jurídico 
abstrato e genérico, como foi a proposta pela qual resultou o Code Napoléon – marco 
para toda a Teoria do Direito, não obstante especificamente voltado à vida civil.
________________________________________________

1 Professor Assistente da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Mestre em Direito Civil pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Especialista em Ciências Penais pela Universidade do Sul de Santa 
Catarina (UNISUL). Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí (UFPI).]
2 Alerta Plauto Faraco de Azevedo: Ao falar do processo interpretativo, é necessário dizer a partir de que 
se fala, isto é, quais os pressupostos que orientam e condicionam esse processo. O processo interpretativo 
pressupõe posição previamente assumida em relação ao direito e à vida, que nele vai refletir-se 
inelutavelmente. Por outras palavras, a questão da interpretação guarda indissociável vinculação com a 
ideia que se tem do Direito, em certo contexto histórico-cultural, bem como do modo por que se liga essa 
ideia à vida, às necessidades e às finalidades humanas. (Crítica à dogmática e à hermenêutica jurídica. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1989, pp. 12-13)
3 Em crítica ao estudo e ao ensino dogmatizante do Direito, afirma Lenio Streck: É neste contexto – 
crise de paradigma do Direito e da dogmática jurídica – que devemos permear a discussão acerca dos 
obstáculos que impedem a realização dos direitos em nossa sociedade. Se é verdade a afirmação de  
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A promulgação desse Código Civil, em 1804, ocorreu durante a fase em que a 
crença na racionalidade estava em seu ponto máximo. O homem, usando seu intelecto, 
ferramenta suprema a sobrelevá-lo frente aos outros animais e a aproximá-lo dos 
deuses, teria sido capaz – de acordo com o pensamento reinante à época – de construir 
o corpo normativo perfeito, tão burilado a ponto de poder ser tachado como definitivo, 
aplicável em qualquer lugar ou momento histórico. Essas características faziam parte 
do plano da burguesia ascendente ao poder na França de estabelecer alhures seu modelo 
socioeconômico4. Tinha por escopo também tolher a amplitude de escolha dos juízes 
quando da aplicação das regras jurídicas para dirimir conflitos. Isso porque havia certa 
desconfiança dos revolucionários em relação aos magistrados, em larga escala ainda 
vinculados ao poder destituído5. 

A história mostrou, contudo, que a vida é irredutível a jogos de palavras. Lacunas 
nos ordenamentos jurídicos, modificações sociais, novos anseios e problemas humanos e 
________________________________________________

Clève de que a dogmática jurídica é constituinte do saber jurídico instrumental e auxiliar da solução dos 
conflitos, individuais e coletivos, de interesses e que não há Direito sem doutrina portanto sem dogmática. 
Então, é também razoável afirmar que o discurso jurídico-dogmático, instrumentalizador do Direito, é 
importante fator impeditivo/obstaculizante do Estado Democrático de Direito em nosso pais – portanto 
da realização da função social do Direito –, traduzindo-se em uma espécie de censura significativa. 
(Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 7. ed. rev. atual. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 91)
4 Pontua R. C. van Caenegem: O Direito absoluto da propriedade privada e os diferentes modos de sua 
aquisição; sua administração, sobretudo pelo chefe de família, e os meios de sua transmissão: estes são os 
conceitos essenciais dos livros II e III do Code. O segundo pilar do Code é a família, cuja característica 
principal é a submissão ao poder do marido e pai (livro I). (Uma introdução histórica ao Direito Privado. São 
Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 11). Em outra amplitude, diz Luiz Fernando Coelho: A ambiência histórica que 
as revoluções burguesas se consolidaram, cristalizou-se em forma de organização social, o Estado moderno, 
em um sistema econômico, o capitalismo, e em uma filosofia, o Positivismo. É dentro desse contexto que 
se desenvolve uma noção de Direito a ser absorvida pelo senso comum: a concepção dogmática do Direito 
ou dogmática jurídica. Aceitando-se que toda sociedade produz normas de controle de conduta de seus 
membros, e que os grupos sociais hegemônicos tendem a impor suas próprias regras de controle social aos 
demais, dessa ambiência histórica, forjada na civilização europeia exsurgida da dissolução do Feudalismo, 
decorreu que as normas de conduta socialmente exigíveis, caracterizadas como obrigatórias, heterônomas 
e diferenciadas em relação ao conjunto de normas sociais, religiosas, morais, de simples convivência e 
também as técnicas, fossem as da classe social que se afirmava como dominante – a burguesia –; e que 
se integrassem naquele contexto triádico: as normas do Estado voltadas para a manutenção de relações 
econômicas de tipo capitalista, centradas na propriedade privada e destinadas a reproduzir a ordem social 
que a burguesia consolidara. (Teoria crítica do Direito. 3. ed. rev., atual e ampl. Belo Horizonte: Del Rey,  
2003, pp. 195-196). Diz Gustavo Tepedino: Para o bem ou para o mal, nenhum outro diploma legislativo 
contribuiu tanto para a circulação de modelos de Direito Privado quanto o Código Civil francês. (Editorial 
da Revista Trimestral de Direito Civil - RTDC, vol. 17. Rio de Janeiro: Padma, 2004).
5 A ponto de proibir que os juízes dessem outras soluções às causas que porventura lhes fossem submetidas, 
a não ser as expressamente definidas em lei: Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition 
générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises. (Code Napoléon, Titre Préliminaire, Art.5º).
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– especialmente – o processo de constitucionalização do Direito, implementado durante 
o século XX6, deram nova orientação à interpretação jurídica7. Escolas hermenêuticas 
voltadas apenas, ou primordialmente, à legislação infraconstitucional8 têm-se mostrado 
defasadas e incapazes de proporcionar a realização do Direito em adimplemento – no 
caso brasileiro – aos direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República 
de 1988.

A vigente Constituição brasileira, promulgada após a redemocratização do 
país, ocorrida em meados da década de 80, representou importante passo dado para o 
estabelecimento de novo marco legislativo, a orientar não só a feitura de novas regras 
abaixo de si (função costumeiramente mais aceita por parte da doutrina menos flexível)9 
mas, sobretudo, a exigir a sintonia consigo por parte das decisões judiciais10, e dos 

________________________________________________

6 Sobre a constitucionalização do Direito, ver mais em Ackerman, Bruce. A ascensão do constitucionalismo 
mundial. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (coords.). A constitucionalização do 
direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. E também em 
BODIN DE MORAES, Maria Celina. A caminho de um Direito Civil-Constitucional. In Na medida da pessoa 
humana: estudos de Direito Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010; e TEPEDINO, Gustavo. 
Premissas metodológicas para a constitucionalização do Direito Civil. In Temas de Direito Civil. 4. edição 
revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
7 A pensarmos como nos idos dos Séculos XVIII e XIX, a supremacia formal do texto constitucional tenderia 
a ser mais simbólica que efetiva, como um programa normativo vinculante, todavia principiológico, a ser 
legislativamente desenvolvido. As fundações e os exercícios do controle de constitucionalidade se apropriaram 
dessa principiologia, às vezes, espectral, tanto para fornecer matéria aos supostos fragmentos normativos 
constitucionais, quanto para invadir a interpretação das normas infraconstitucionais, reduzindo ou ampliando 
seus significados. (SAMPAIO, José Adércio Leite. Mito e história da Constituição: prenúncios sobre a 
constitucionalização do Direito. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. (coords.). 
A constitucionalização do Direito, cit., p. 200). No mesmo sentido: Nos Estados de democratização mais 
tardia, como Portugal, a Espanha e, sobretudo, o Brasil, a constitucionalização do Direito é um processo mais 
recente, embora muito intenso. Verificou-se, entre nós, o mesmo movimento translativo ocorrido inicialmente 
na Alemanha e, em seguida, na Itália: a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. A partir 
de 1988, e mais notadamente nos últimos cinco ou dez anos, a Constituição passou a desfrutar já não apenas 
da supremacia formal que sempre teve mas também de uma supremacia material, axiológica, potencializada 
pela abertura do sistema jurídico e pela normatividade de seus princípios. Com grande ímpeto, exibindo 
força normativa sem precedente, a Constituição ingressou na paisagem jurídica do pais e no discurso dos 
operadores jurídicos. (BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os 
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 362)
8 Ver mais em Maurizio FERRARIS. Historia de la hermenéutica. México, D.F.: Siglo XXI Editores, 2002. 
Mauricio Beuchot PUENTE. Filosofia del Derecho, hermenéutica y analogia. Bogotá: Universidad Santo 
Tomás, 2006. Darío Botero URIBE et al. Hermenéutica jurídica: homenaje al maestro Darío Echandía. 
Bogotá: Ediciones Rosaristas, 1997.
9 TEPEDINO, Gustavo. Normas constitucionais e direito civil na construção unitária do ordenamento. In 
Temas de Direito Civil – Tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.
10 A ser aferida, por exemplo, no mérito de um recurso extraordinário interposto contra alegada contrariedade 
de decisão a dispositivo constitucional (Constituição da República, Art. 102, III, “a”).
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regramentos estabelecidos entre particulares11.

Entretanto, mesmo passados pouco mais de vinte anos, ainda há muito por ser feito 
até que sejam alcançados os objetivos da República Federativa do Brasil (Constituição 
da República, Art. 3º): construção de uma sociedade livre, justa e solidária; garantia do 
desenvolvimento nacional; erradicação da pobreza, da marginalização e redução das 
desigualdades sociais e regionais; e promoção do bem de todos, sem qualquer discriminação12.

É sobre o cumprimento das promessas da modernidade – como liberdade, 
igualdade, solidariedade (advinda da fraternidade), educação, saúde e moradia – que 
se propõe a tratar este artigo. A tentativa é de circunscrever o papel da hermenêutica 
jurídica na construção desse (novo) Direito, constitucionalizado, no qual todas as 
normas jurídicas a serem construídas a partir da legislação infraconstitucional gravitam 
em torno e em harmonia com a Constituição, a realizar seus desígnios13.

Para tanto, será abordado primeiramente o movimento que propõe o estudo do 
Direito a partir das funções de seus institutos, em ultrapassagem (e não superação, como 
será mais bem abordado na sequência) ao estudo centrado em sua parte estrutural. A este 
ponto, segue-se o enfrentamento do modo pelo qual se dá a interpretação e a aplicação 
das normas jurídicas, oportunidade na qual se tenta demonstrar que o processo jurídico 
hermenêutico não é de revelação, mas de construção da norma jurídica.

________________________________________________

11 A respeito da chamada eficácia horizontal da Constituição, ver SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e 
relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Conferir também HÄBERLE, Peter. Hermenêutica 
constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista 
e 'procedimental' da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1997. E ainda NINO, Carlos Santiago. Fundamentos de derecho constitucional: analisis filosofico, 
juridico y politologico de la practica constitucional. Buenos Aires: Astrea, 1992, pp. 155-157.
12 Provocativamente, diz Lenio STRECK: "No Brasil, a modernidade é tardia e arcaica. O que houve (há) 
é um simulacro de modernidade. Como muito bem assinala Eric Hobsbawn, o Brasil é ‘um monumento à 
negligência social’, ficando atrás do Sri Lanka em vários indicadores sociais, como mortalidade infantil e 
alfabetização, tudo porque o Estado, no Sri Lanka, empenhou-se na redução das desigualdades. Ou seja, em 
nosso país as promessas da modernidade ainda não se realizaram. [...] As promessas da modernidade só são 
aproveitadas por um certo tipo de brasileiros. Para os demais, o atraso! O apartheid social!" (Hermenêutica 
jurídica e(m) crise. cit., pp. 25-28).
13 "Law's attitude is constructive: it aims, in the interpretative spirit, to lay principle over practice to show 
the best route to a better future, keeping the right faith with the past. It is, finally, a fraternal attitude, an 
expression of how we are united in community though divided in project, interest, and conviction. That is, 
anyway, what law is for us: for the people we want to be and community we aim to have" (DWORKIN, 
Ronald. Law's empire. Cambridge, USA: Belknap Press, 1986, p. 413).
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Por fim, precedido pela exposição da doutrina que critica a metodização da 
hermenêutica jurídica, expõe-se sobre as necessidades atuais do Direito brasileiro a fim 
de se chegar a uma resposta quanto à necessidade e à utilidade, ou não, de adotar-se 
novo método jurídico hermenêutico.

2 FUNCIONALIZAÇÃO DO DIREITO

Norberto Bobbio foi um dos teóricos do Direito que de início mais atenção deu 
à sua análise funcional14. Essa perspectiva de estudo ganhou fôlego com a expansão da 
sociologia do Direito15 e, mais ainda, no período que sucedeu às duas grandes guerras do 
último século, quando o estudo formalista da ciência jurídica entrou em crise16.

Buscando sensibilizar os juristas para a necessidade da complementação 
axiológica ao estruturalismo17, diz Plauto Faraco de Azevedo:

Pode-se afirmar, em síntese, que a redução gnoseológica resultou 
na elaboração de um discurso jurídico flagrantemente ideológico, 
que termina por desembocar no formalismo lógico-jurídico, 
cuja premissa fundamental consiste justamente na pretensão de 
conhecimento do Direito separado de toda e qualquer ideologia. 
Nessas condições, o estudo e a investigação do Direito se realizam 
em um sistema fechado, cujos pressupostos são aprioristicamente 
tidos como verdadeiros e cujo objeto mostra-se imune à crítica e 

________________________________________________

14 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri: Manole, 2007.
15 Idem, p. 82. E mais: “Na obra de Kelsen, não só análise funcional e estrutural estão declaradamente 
separadas, como esta separação é a base teórica sobre a qual ele funda a exclusão da primeira em favor da 
segunda. Como todos sabem, para o fundador da teoria pura do direito, uma teoria científica do direito não 
deve se ocupar da função do direito, mas tão somente dos seus elementos estruturais. A análise funcional 
é confiada aos sociólogos e, talvez, aos filósofos. O movimento em direção ao estudo da estrutura do 
ordenamento jurídico foi favorecido por uma rígida divisão do trabalho entre juristas (que observam o direito 
a partir de seu interior) e sociólogos (que o observam a partir do seu exterior)” (Ibidem, p. 54).
16 Ilustrando o aumento das preocupações com aspectos para além da estrutura do Direito, professa Flávia 
PIOVESAN: “A partir da Declaração de 1948, começa a se desenvolver o Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, mediante adoção de inúmeros instrumentos internacionais de proteção. A Declaração de 1948 
confere lastro axiológico e unidade valorativa a este campo do Direito, com ênfase na universalidade, 
indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos” (“Igualdade, diferença e direitos humanos: 
perspectivas global e regional”. In SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia (coords.). 
Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2010, p. 52).
17 Norberto BOBBIO fala da “guinada estruturalista”: “Sem fazer concessões a rótulos, sempre perigosos por 
mais úteis que sejam, acredito ser possível afirmar como certa tranquilidade que, no seu desenvolvimento 
posterior à guinada kelseniana, a teoria do direito tenha obedecido muito mais a sugestões estruturalistas do que 
funcionalistas. Em poucas palavras, aqueles que se dedicaram à teoria geral do direito se preocuparam muito 
mais em saber 'como o direito é feito' do que 'para que o direito serve'. A consequência disso foi que a análise 
estrutural foi levada muito mais a fundo do que a análise funcional” (Da estrutura à função. cit., p. 53-54).
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distante dos problemas sociais reais. Em nome da autonomia da 
'Ciência do Direito', assim construída e limitada, aferram-se os 
juristas àquilo que é 'puramente' jurídico. Às teimosas investidas 
de um mundo em vertiginosa mutação, às crises sociais sucessivas, 
ao clamor da vida que reclama nova configuração político-jurídica, 
inspirada pela ética da solidariedade em um universo cada vez mais 
interdependente, os juristas respondem com o refinamento de suas 
técnicas analítico-descritivas, encarando o drama humano com o 
óculo de um aparato conceitual que lhes garante um confortável 
afastamento do campo de luta18. 

Percebe-se que o discurso formulado em favor de uma preocupação maior dos 
juristas para com o conteúdo do Direito – ligado a uma axiologia jurídica19  – levou e 
foi levado a cabo como causa e consequência de uma leitura crítica do modo como até 
a segunda grande guerra do século passado estava em voga o estudo jurídico: em busca 
de uma pureza fincada na estrutura e na forma das normas jurídicas20.

Embora uma posição de ataque ao estrito formalismo jurídico tenha sido adotada, 
as novas preocupações com o conteúdo da norma não devem, como aquele, ser tidas 
como incompatíveis. A proposta não era a de trocar um fetiche por outro21. Ao contrário, 
projetava-se uma complementaridade entre os dois vieses.

Na mesma intensidade em que o estudo meramente formal do Direito possibilita 
todo tipo de arbitrariedade e tirania por parte do(s) detentor(es) do Poder, uma visão tão 
somente voltada para o conteúdo das normas gera todo tipo de insegurança jurídica e coloca 
em risco de desmoronamento todo o ordenamento jurídico e instituições de uma sociedade.

A partir dessa nova guinada, o Direito passou a ser visto como um instrumento 
que se propõe a algo – e algo que não pode ser apenas se auto-ordenar e se reproduzir, 
senão também projetar a construção de uma ordem social a partir da defesa de certos 
valores basilares. Mais do que estrutura, o Direito teria, portanto, função – função de 
promover e incentivar o implemento daqueles valores.
________________________________________________

18 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica, cit., p. 21.
19  Marco dessa nova orientação foi Gustav RADBRUCH, que de um retilíneo positivismo passou a carregar 
a bandeira do direito natural ("Five minutes of legal philosophy". In Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 
26, Issue 1, pp. 13-15, 2006. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=916281>. Acesso em 12 set. 2011).
20 Hans KELSEN (Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998) é o maior representante 
da corrente formalista. Todavia, é imperiosa a leitura dos capítulos dois e três desta obra, cujos títulos são 
respectivamente “Direito e Moral” e “Direito e Ciência”, para que se dissipe a má compreensão de que para 
o jurista austríaco o Direito seria apenas forma.
21 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise, cit., p. 93.
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Daí a doutrina falar em função promocional do Direito: nas constituições 
liberais clássicas, a principal função do Estado parece ser a de tutelar (ou garantir). Nas 
constituições pós-liberais, ao lado da função de tutela ou garantia, aparece, cada vez 
com maior frequência, a função de promover22 Promoção dos valores basilares de um 
ordenamento jurídico, que são aqueles assim considerados pela Constituição23.

Para Pietro Perlingieri, o caráter fundamental [da unidade do ordenamento] se 
identifica por meio da constitucionalidade: os princípios constitucionais, explicitamente 
expressos ou declarados mediante referências explícitas, são os fundamentos de um 
sistema concebido hierarquicamente24.

Como decorrência da ascendência, ou superioridade hierárquica, da Constituição 
no ordenamento jurídico, e da grande densidade dos princípios e valores por ela 
albergados, as normas jurídicas de determinado ordenamento àquela devem tributo. Por 
outras palavras, devem estar impregnadas com seus valores e orientadas à consecução 
de seus mandamentos25. É essa a fisiologia da antes mencionada constitucionalização 
do Direito.

________________________________________________

22 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função, cit., p . 13.
23 Lembra Luís Roberto BARROSO que “uma das grandes mudanças de paradigma ocorridas ao longo do 
século XX foi a atribuição à norma constitucional do status de norma jurídica. Superou-se, assim, o modelo 
que vigorou na Europa até meados do século passado, no qual a Constituição era vista como um documento 
essencialmente político, um convite à atuação dos Poderes Públicos. Atualmente, passou a ser premissa 
do estudo da Constituição o reconhecimento de sua força normativa, do caráter vinculativo e obrigatório 
de suas disposições. Vale dizer: as normas constitucionais são dotadas de imperatividade, que é atributo 
de todas as normas jurídicas, e sua inobservância há de deflagrar os mecanismos próprios de coação, de 
cumprimento forçado” (“A constitucionalização do direito e o direito civil”. In TEPEDINO, Gustavo. Direito 
civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008, p. 238).
24 O direito civil na legalidade constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 205.
25 Sobre a juridicidade de uma norma dada por seu pertencimento a um ordenamento jurídico, ver KELSEN, 
Hans. Teoria pura do direito, cit., passim. Tratando da hierarquia no Direito e do papel primordial da 
Constituição, afirma Gustavo TEPEDINO que "se o conceito de ordenamento pudesse se reduzir ao conjunto 
de normas de um mesmo nível hierárquico, poder-se-ia admiti-lo como universo técnico homogêneo e 
fechado em si mesmo. Sendo, ao contrário, o ordenamento jurídico composto por uma pluralidade de fontes 
normativas, apresenta-se necessariamente como sistema heterogêneo e aberto; e, daí a sua complexidade 
que, só alcançará a unidade, caso seja assegurada a centralidade da Constituição, que contém a tábua de 
valores que caracterizam a identidade cultural da sociedade" (Normas constitucionais e direito civil na 
construção unitária do ordenamento. In Temas de direito civil – Tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, 
pp. 9-10). Para uma ótica mais estrutural a respeito da hierarquia e funcionamento de um ordenamento 
jurídico, ver CAVALCANTI, Arthur José Faveret. A estrutura lógica do direito. 2. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003.
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Com a hierarquização do ordenamento pela CF e a exigência de harmonia consigo 
do Direito infraconstitucional,

Garante-se que a ordem do Direito não se disperse numa 
multiplicidade de valores singulares desconexos, antes se deixando 
reconduzir a critérios gerais relativamente pouco numerosos e, 
com isso, fica também demonstrada a efetividade da segunda 
característica do conceito de sistema, da unidade26.

Nesse panorama, a unidade do ordenamento é catalisadora da funcionalização de 
todo o Direito à concretização dos valores constitucionais27, visto que um sistema coeso 
mais facilmente caminha no mesmo sentido. A funcionalização do Direito é, assim, 
o direcionamento de todas as normas jurídicas de um dado ordenamento jurídico – 
inclusive de clássicos institutos como o contrato, a propriedade e a família28  – para a 
promoção, em casos concretos29, da tábua axiológica da Constituição30.

3 O PROCESSO DE INTERPRETAÇÃO E DE APLICAÇÃO DO DIREITO

Possivelmente, o primeiro ponto que deve receber a atenção no estudo da 
hermenêutica jurídica diz respeito à unicidade dos processos de interpretação e de 
aplicação do Direito. Pode-se dizer que os dois constituem o unitário processo de 
criação da norma jurídica do caso concreto.

________________________________________________

26 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. 2. ed. 
Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996, pp. 20-21.
27 Dos quais, de acordo com a doutrina de escol, tem proeminência a dignidade da pessoa humana (Constituição 
da República, art. 1º, III). Por todos, ver BODIN DE MORAES, Maria Celina. “O princípio da dignidade da 
pessoa humana”. In Na medida da pessoa humana: estudos de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.
28 Conferir, a respeito, a nota nº 3.
29 Nas palavras de Pietro PERLINGIERI, “a relação jurídica é, portanto, sob o perfil funcional, regulamento, 
disciplina de centros de interesses opostos ou coligados, tendo por objetivo a composição destes interesses. A 
relação jurídica é regulamento dos interesses na sua síntese: é a normativa que constitui a harmonização das 
situações subjetivas. Ela se apresenta como o ordenamento do caso concreto; não é casual, de fato, a definição 
do ordenamento como sistema de relações jurídicas.” (O direito civil na legalidade constitucional. cit., p. 737).
30 Para Gustavo TEPEDINO, “a complexidade do ordenamento, resultante de inúmeros fatores, tais como a 
composição legislativa, o sistema sócio-cultural, a aplicação jurisprudencial das normas, traduz a pluralidade 
de fontes normativas, mas há de ser compreendida de forma unitária a partir da tábua axiológica contida 
na Constituição Federal. Com efeito, a Constituição exerce papel unificador do sistema, permitindo a 
harmonização da pluralidade de fontes normativas” (“O direito civil-constitucional e suas perspectivas 
atuais”. In Temas de direito civil - Tomo III, cit., p. 28). Já quanto ao mecanismo promocional do Direito, 
ver BOBBIO, Norberto. “A função promocional do direito”. In Da estrutura à função. cit..
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Dito de outra maneira, a interpretação e a aplicação não são momentos estanques e 
independentes, autônomos e isolados um do outro. Não se interpreta o texto normativo31 
para, só então, num eventual e incerto futuro, aplicar-se a norma jurídica em dado caso 
concreto que se apresente perante o jurista.

Um grande juiz – mesmo Hércules32 – não pode (por incapacidade lógica de 
sustentação) interpretar o Direito em seu escritório de estudos33, debruçado sobre 
abstrações jurídicas para assim formar um banco de dados de boas decisões, já 
devidamente pré-moldadas, a serem aplicadas nos casos concretos que lhe venham a ser 
levados a conhecimento no fórum34.

Aproveitando peculiar expressão de Lenio Streck35, pode-se dizer metaforicamente 
que a interpretação/aplicação do Direito não é compatível com modelos prêt-à-porter; 
Direito, nesse sentido, é alta costura. A norma jurídica só se revela casuisticamente, 
visto que resultante do confronto do texto normativo com o fato concreto sob análise36.
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31 Não obstante esse ponto ser retomado adiante, “cumpre desde logo anotar que a norma não é apenas o texto 
normativo nela transformado, pois ela resulta também do conúbio entre o texto e os fatos (a realidade)” (Eros 
Roberto GRAU. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 65). No mesmo sentido, STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise, cit., p. 222.
32 Heroico juiz idealizado por Ronald DWORKIN (Los derechos en serio. Barcelona: Ariel, 1984).
33 Que bem poderia ser imaginado sendo retratado por Rembrandt, pintor holandês do século XVII, como 
um aposento de tom amadeirado pesado, com alguma lugubridade, onde se veem apenas algumas estantes 
prenhes de livros jurídicos, uma escrivaninha e um homem de média idade com seu olhar decidido, porém 
cansado, voltado a um livro de páginas já amareladas, o único ponto da tela a receber iluminação mais forte.
34 “É necessário dizer, ainda, que a hermenêutica está ancorada na facticidade e na historicidade, de modo que 
entre a linguagem, instrumento necessário de que nos utilizamos para apreender o objeto a ser compreendido 
- os textos normativos, no caso da interpretação jurídica -, e esse objeto interpõem-se os mundos da cultura 
e da história. Por isso o saber jurídico há de ser concebido como um processo de diálogo, de troca entre o 
ser e o mundo” (Eros Roberto GRAU. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3. ed.. 
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 111).
35 “Prêts-à-porter significativos”, exposta em um outro contexto, mas com este não incompatível (Hermenêutica 
jurídica e(m) crise. cit., p. 84).
36 “Exatamente por isso é que o processo interpretativo jamais será reprodutivo. É impossível ao intérprete 
'arrancar' o sentido que estaria 'contido' no texto. Os sentidos não estão acoplados/presos aos textos, prontos 
para serem desacoplados a partir de uma Auslegung, como queria a hermenêutica clássica e como quer, ainda 
hoje, boa parte dos juristas que busca inserção nesse complexo terreno que é a hermenêutica” (STRECK, 
Lenio Luiz. “Os métodos de interpretação, a metafísica e de como não há um grundmethode na hermenêutica: 
um contributo à luz do ontological turn”. In Novos direitos: os paradigmas da pós-modernidade. MELLO, 
Cleyson M. e FRAGA, Thelma (orgs.). Niterói: Impetus, 2004, p. 81). E mais: “(...) interpretar passou a 
significar applicatio, isto é, interpretar significa que estamos sempre diante de um determinado caso, de uma 
situação concreta, 'daquele caso', e que nunca é igual ao outro.” (Idem, p. 76).
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Logo, em sendo a norma jurídica o resultado específico do confronto dialético do 
texto normativo com dado caso concreto, revela-se ultrapassado o modelo subsuntivo, 
que via no processo interpretativo apenas um amoldamento silogístico grosseiro, sem 
maiores atenções e cuidados com as vicissitudes da vida37.

Com invejável clareza e simplicidade, afirma Eros Grau:

A interpretação jurídica é mais do que exercício de simples 
compreensão ou conhecimento do que está escrito nas leis porque 
a interpretação do Direito é sempre voltada à obtenção de uma 
decisão para problemas práticos. Por isso, interpretação e aplicação 
não se realizam autonomamente. O intérprete discerne o sentido 
do texto a partir e em virtude de determinado caso, diz Gadamer. 
[...] Por isso, se eu tivesse aqui, por exemplo, um Código Civil, eu 
diria, com Gustavo Zagrebelski, que não tenho em minhas mãos 
um conjunto de normas. Tenho aqui um conjunto de possibilidades 
de normas, um conjunto de normas em potencial. Eu tenho 
aqui, na verdade, um conjunto de textos normativos para serem 
transformados em norma, mediante sua interpretação. Quer dizer, 
o ordenamento jurídico é um conjunto de interpretações, é um 
conjunto de significados retirados, extraídos dos textos normativos 
e da consideração da realidade.38

Cuide-se, entretanto, para que não se reste nem tanto ao mar, nem tanto à terra. 
O fato de o texto normativo não se confundir com a norma de si extraída não deve 
significar que não haja certo grau de vinculação entre ambos. É o alerta de Nelson 
Saldanha:

Todo texto é um enunciado linguístico mas nenhum texto é apenas 
isso: o texto de um poema se distingue de seu 'conteúdo', como 

________________________________________________

37 Ver mais em GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. cit.
38 GRAU, Eros Roberto. Técnica legislativa e hermenêutica contemporânea. In Direito civil contemporâneo, 
cit., pp. 284-285. Complementarmente, Gustavo TEPEDINO aduz que “Assim, chega-se à noção de 
ordenamento não como repositório de normas jurídicas, mas como conjunto de ordenamentos dos casos 
concretos, para cuja construção o intérprete levará em conta os elementos condicionantes dos fatos e das 
normas jurídicas conjuntamente interpretadas em cada conflito de interesses. Daí a importância atual da 
argumentação jurídica, a qual não se repete, por isso mesmo, entre dois casos concretos (sendo sempre 
singular e indispensável para a legitimidade desta fusão de culturas e de compreensões de mundo operada 
pelo magistrado na decisão judicial). E tendo em vista a unidade indispensável à própria existência do 
ordenamento, a interpretação deste processo complexo há de ser feita, necessariamente - convém insistir -, 
à luz dos princípios emanados pela Constituição da República, que centraliza hierarquicamente os valores 
prevalentes do sistema jurídico, devendo suas normas, por isso mesmo, incidir diretamente nas relações 
privadas” (“Normas constitucionais e direito civil na construção unitária do ordenamento”. In Temas de 
Direito Civil. cit., pp. 11-12).
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ocorre com o de uma prece ou o de uma mensagem pessoal. Mas, em 
cada caso, o texto está relacionado ao conteúdo: não se procuraria 
uma mensagem religiosa no texto de um livro de química, nem se 
buscaria um conteúdo poético no texto de um decreto. Os textos que 
integram o Direito Positivo contêm a norma: são textos jurídicos, 
e não, contábeis, nem litúrgicos. Não se 'chegaria' à norma sem o 
texto dela, nem com outro que não fosse jurídico. A distinção entre 
as palavras do texto e o conteúdo normativo não pode levar a uma 
negação da relação entre ambas as coisas39. 

Há, assim, dois pontos de sustentação na teoria hermenêutica jurídica: texto 
normativo e norma jurídica são conceitos distintos, referidos a objetos distintos; 
interpretação e aplicação do Direito constituem momentos de um mesmo e único 
processo, não sendo possível cindi-los.

Contudo, isso não é suficiente, evidentemente. É necessário que seja desenvolvido 
o estudo de como o jurista parte do texto normativo para chegar à norma do caso 
concreto. A grande pergunta é: há metodologia segura a ser seguida?

4 CRÍTICA À METODIZAÇÃO DA HERMENÊUTICA JURÍDICA

Antes de se averiguar a existência de certa metodologia, é importante, para dar 
amplitude e falseabilidade ao discurso, que se exponha a posição de parte da doutrina 
que entende ser despicienda a busca por métodos.

A crítica se funda sobre a alegada falta de mecanismos de aferição a respeito da 
confiabilidade de qualquer método que seja. Isso pela inexistência de critérios que não 
poderiam ser criados não por incompetência técnica da doutrina, mas por não ser o 
processo hermenêutico passível de redução a esquemas teóricos definitivos.

Relativamente a essa visão, diz Lenio Streck:

A questão fundamental no Direito será, assim, conseguir 
compreender que fundamentar não é um problema de metodologia 
ou de procedimento argumentativo, mas, sim, um modo de ser, pela 
simples razão de que hermenêutica é filosofia e não normatização 

________________________________________________

39 SALDANHA, Nelson. “Racionalismo jurídico, crise do legalismo e problemática da norma”. In Anuário 
dos Cursos de Pós-Graduação em Direito da UFPE, n.10. Recife, 2000, pp. 203 e segs. Apud STRECK, Lenio 
Luiz. "Os métodos de interpretação, a metafísica e de como não há um grundmethode na hermenêutica". 
cit., pp. 62-63.
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de 'procedimentos metodológicos' que sustentariam o raciocínio 
dos juristas40.

Assim, interpretar não seria um processo mecânico que pudesse ser reduzido a 
procedimentos, que pudesse ser compartimentalizado, que pudesse ser padronizado – 
impossibilidades estas, derivadas do fato de o intérprete não agir a distância. O intérprete, 
ao colocar-se nessa posição, já faria parte da própria interpretação – que, para além de 
simples concatenações de procedimentos, seria vivência. O intérprete integraria, ele 
mesmo, o processo interpretativo.

Nilo Bairros Brum vai em direção semelhante ao afirmar:

Apresentados como caminhos neutros que levam à verdade, nada 
mais são os métodos e as teorias de interpretação jurídica que sendas 
que apontam aos valores. Constituem procedimentos partilhados 
por um setor social especializado na resolução de problemas 
concretos, mas implicam, também, a tomada de posições políticas, 
a ação e a reação frente ao Poder constituído. [...] podem ser vistos 
como instâncias retóricas que têm a função de canalizar, de forma 
aparentemente neutra e científica, determinados valores que se 
querem preservar. Conforme o método ou o conjunto de métodos 
que se usem, pode-se trocar a linha de decisão, extraindo-se da 
mesma norma legal diferentes consequências jurídicas. Assim, a 
fungibilidade dos métodos transforma a interpretação jurídica em 
jogo de cartas marcadas41. 

São observações pertinentes, não há dúvidas. Incisivas e peçonhentas à doutrina 
que vê no método hermenêutico um espeque para a fluidez das razões que levam um 
determinado juiz a decidir um caso de tal ou qual maneira.

Para essa doutrina, a definição de um método teria por finalidade dar certa 
previsibilidade e grau de certeza ao momento decisório. Ainda mais acaso seja levado 
em conta que o estabelecimento de determinado método hermenêutico seria o resultado 
final de grande reflexão da doutrina sobre como, por exemplo, extrair o significado 
verdadeiro de um texto normativo42, ou de captar a mens legis ou legislatoris43.

________________________________________________

40 Idem, p. 57.
41 BRUM, Nilo Bairros de. Requisitos retóricos da sentença penal. São Paulo: RT, 1980, pp. 39-40. Apud 
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise, cit., pp. 109-110.
42 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, passim.
43 “A referência à 'vontade do legislador' consubstancia (...) o lugar-comum que tantas vezes aproxima 
exegetas, ideólogos estáticos e os que reagem contra a ideologia constitucional. No nível constitucional a 
referência é feita à 'vontade do legislador constitucional'. Ocorre que o legislador dos exegetas, titular dessa 
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Para essa ordem de pensamento, as críticas acima transcritas são largamente 
procedentes. Não há como se ter a segurança exigida e esperada em decorrência da 
aplicação de qualquer método por não existir o mencionado metacritério, ou noutras 
palavras, um método dos métodos, um Grundmethode44.

Ocorre que não se está a defender neste artigo a fixação/demarcação de um método 
definitivo, de um método seguro, de um método servível a um Direito abstrato, atemporal 
e desterrado. Está-se a pontuar um compromisso ao qual, na atual ordem constitucional 
brasileira, todos (legisladores, administradores, juízes e cidadãos em geral) devem estar 
alinhados. Mais importante do que se encontrar o método, é se ter um método – funcional 
e serviente à concretização dos desígnios constitucionais no caso concreto45.

Está-se a olhar, sim, para o Direito brasileiro e para a sociedade brasileira (e suas 
carências e necessidades) na corrente época. Não se quer doutrinar para um Direito 
eterno e universal. Não se está a negar, também, que há certo matiz político na definição 
do caminho e daqueles compromissos. Matiz dado pelo legislador constituinte. Trata-
se, por fim, de orientação política definida na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988.

5 UM NOVO MÉTODO HERMENÊUTICO?

Duas premissas são aqui levadas em consideração: a primeira, a respeito da 
preponderância hierárquica da CF no ordenamento jurídico brasileiro; a segunda, quanto 
à indissociabilidade entre a interpretação e a aplicação do Direito.

________________________________________________

vontade, e o Deus dos teólogos são uma e a mesma pessoa, já que, como observa Vernengo, seus atributos 
são indiscerníveis. Em uma palavra: o legislador dos exegetas é Deus; e, como o legislador é Deus, o direito 
positivo é sagrado. Essa doutrina, assim, nos conduz de retorno ao passado e à recusa de qualquer mudança 
(social e jurídica), pois o passado é imutável. No seu bojo o direito instrumenta o governo dos vivos pelos 
mortos” (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. cit., p. 125).
44 STRECK, Lenio Luiz. “Os métodos de interpretação, a metafísica e de como não há um grundmethode 
na hermenêutica”.cit.
45 "Anular os contrastes entre o perfil dogmático e aquele sociológico, entre o contexto normativo e aquele 
social com o uso de um único método significaria imobilizar a ciência jurídica. Vice-versa, reconhecer a 
íntima e necessária vitalidade de uma pluralidade metodológica que conduz à necessária mediação das 
mais diversas tendências, se traduz em uma perspectiva que não tem a pretensão de construir 'o' método de 
investigação, mas 'um' método que tenda a conciliar os resultados das pesquisas realizadas autonomamente" 
(PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional, cit., p. 124).
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A construção hierarquizada do ordenamento é produto da lógica46. É 
sistematicamente escalonado para que seja uno; para que todo o Direito, mesmo aquele 
que ainda está por ser produzido47, tenda a uma homogeneidade direcional48.

Para Humberto Ávila:
O decisivo [...] é registrar que a relação de hierarquia é normalmente 
associada à ideia de prevalência e termina por indicar qual norma 
'vale mais'. A noção de hierarquia envolve uma relação linear entre 
duas normas separadas semanticamente, de tal sorte que uma 
delas se sobrepõe à outra. No caso de conflito, a norma inferior 
incompatível com a norma superior perde, ipso facto, a validade 
por meio de um raciocínio de exclusão. Trata-se, portanto, de uma 
sistematização linear (a norma superior constitui o fundamento da 
norma inferior), simples (baseada numa relação de hierarquia linear 
entre as normas), e não, gradual entre duas normas jurídicas (as 
normas estão, ou não, sistematizadas enquanto hierarquicamente 
postas) com implicações no plano de sua validade49.

Um dos maiores objetivos, senão o maior, da sistematização hierárquica do 
ordenamento jurídico é o de garantir que todas as normas jurídicas infraconstitucionais 
vibrem em consonância com os comandos constitucionais (não à toa colocados no ápice 
do sistema). Dessa finalidade decorre a existência do controle de constitucionalidade50 
das normas infraconstitucionais, por meio do qual se faz a aferição da desejada sintonia, 
sob pena de invalidade – eis que em nível hierárquico inferior51.

________________________________________________

46 Ver mais em CAVALCANTI, Arthur José Faveret. A estrutura lógica do direito, cit.; KELSEN, Hans. Teoria 
pura do direito. cit.; e BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: UnB, 1999.
47 “Isso, contudo - note-se bem -, não significa que o intérprete, literalmente, crie a norma. Dizendo-o de modo 
diverso: o intérprete não é um criador ex nihilo; ele produz a norma - não, porém, no sentido de fabricá-la, 
mas no sentido de reproduzi-la. O produto da interpretação é a norma expressada como tal. Mas ela (a norma) 
parcialmente preexiste, potencialmente, no invólucro do texto, invólucro do enunciado” (GRAU, Eros Roberto. 
Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, cit., p. 86).
48 “O papel do conceito de sistema é [...] o de traduzir e realizar a adequação valorativa e a unidade interior 
da ordem jurídica” (CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência 
do direito. cit., p. 23). Ainda para o mesmo jurista: “Só a ordenação sistemática permite entender a norma 
questionada não apenas como fenômeno isolado, mas como parte de um todo” (Idem, p. 156).
49 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 127.
50 Ver mais em BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição 
sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006; 
DANTAS, Ivo. O valor da constituição: do controle de constitucionalidade como garantia da supralegalidade 
constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1996; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de constitucionalidade: 
aspectos jurídicos e políticos. São Paulo: Saraiva, 1990; e MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais 
e controle de constitucionalidade: estudos de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1998.
51 A respeito das antinomias jurídicas, ver BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. cit..
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Assim, em sendo o ordenamento jurídico uno e sistemático, Eros Grau expõe 
preciosa lição:

Por isso mesmo, a interpretação do Direito é interpretação do Direito, 
e não, textos isolados, desprendidos do Direito. Não se interpretam 
textos de Direito, isoladamente, mas sim, o Direito, no seu todo – 
marcado [...] pelas suas premissas implícitas. [...] A interpretação 
da lei é sempre interpretação, não de uma lei ou de uma norma 
singular, mas de uma lei ou de uma norma que é considerada em 
relação à posição que ocupa no todo do ordenamento jurídico. Isso 
significa que o que efetivamente se interpreta é esse ordenamento 
e, como consequência, o texto singular. [...] Não se interpreta o 
Direito em tiras, aos pedaços. A interpretação de qualquer texto de 
Direito impõe ao intérprete, sempre, em qualquer circunstância, o 
caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele – do texto – 
até a Constituição. Por isso, insisto em que um texto de Direito 
isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico, não expressa 
significado normativo algum. As normas [...] só têm existência em 
um contexto de normas, isto é, no sistema normativo52. 

Aqui, já se passa à segunda premissa, relativa à unicidade do processo interpretativo 
e aplicativo do Direito. Constatado que a norma jurídica resulta do conúbio entre o texto 
normativo e o substrato fático sob análise em dado caso concreto53, torna-se impossível 
ao jurista interpretar o Direito em abstrato. No máximo, saberá dos princípios e das 
regras jurídicas de dado ordenamento, e conhecerá a juridicidade latente, e em estado 
de potência, naqueles existente54.

________________________________________________

52 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. cit., pp. 131-132. 
Em complemento, Pietro PERLINGIERI: “Pensar que se possa interpretar a norma singular ‘na sua nudez 
linguística’, como realidade ‘solitária, irregular, errante’ torna-se, de um ponto de vista lógico, uma petição de 
princípio e, de um ponto de vista axiológico, uma escolha não conforme à vigente hierarquia das fontes e dos 
valores. A mesma regularidade ou irregularidade da norma é um posterius, e não um prius da interpretação. 
‘Entender’ a norma não é, não pode ser, o resultado da exegese puramente literal, mas a individuação da 
sua lógica e da sua justificação axiológica; e isso é impossível sem levar em conta o resto do ordenamento 
e dos princípios que o suportam. A humilde fadiga da exegese e do comentário não são incompatíveis; ao 
contrario, postulam um espaço mais amplo: também os ‘fragmentos do mundo’ podem ser entendidos se se 
conhece o mundo ao qual pertencem. Portanto, in claris ou não, semper fit interpretatio” (Perfis do direito 
civil: introdução ao direito civil constitucional. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. pp. 79-80).
53 Ver referência nº 29.
54 “Negar que a norma é produto da interpretação do texto e que interpretar é sempre um ato aplicativo 
(applicatio), implica negar a temporalidade. Os sentidos são temporais. A diferença (que é ontológica) entre 
texto e norma ocorre na incidência do tempo. Daí a impossibilidade de reprodução de sentidos, como se o 
sentido fosse algo que pudesse ser arrancado dos textos (da lei, etc.). Os sentidos são atribuíveis, a partir da 
faticidade em que está inserido o intérprete” (STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. cit., 
pp. 319-320).
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Portanto, num sistema constitucionalizado, o intérprete/aplicador do Direito tem 
o compromisso inafastável de produzir a norma jurídica do caso concreto em harmonia 
com os preceitos constitucionais55. Tem por dever, assim, colaborar para a concretização 
da Constituição56.

O respeito aos valores constitucionais é imperativo. Na ordem constitucional 
inaugurada no Brasil em 1988, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana 
é tido como o valor dos valores, a referência máxima da axiologia constitucional. Disso 
decorre  funcionalização dos direitos patrimoniais em proveito dos existenciais. Para 
Maria Celina Bodin de Moraes, os objetivos constitucionais de construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária e de erradicação da pobreza colocaram a pessoa humana 
– isto é, os valores existenciais – no vértice do ordenamento jurídico brasileiro57.

A força e a vinculação aos valores constitucionais são tão intensas a ponto de 
poderem/deverem ser aplicados diretamente, sem a intermediação da legislação ordinária, 
sempre que esta inexistir ou não corroborar os preceitos máximos do ordenamento58.

________________________________________________

55 “O que se deve geralmente excluir é que se possa qualificar a abundante legislação dita especial como 
realização, por definição, dos interesses emergentes e prevalecentes na Carta Constitucional, com a 
consequência de ler esta última à luz da primeira caracterizada, desde há muito, pela necessidade e pela 
emergência. Disso deriva uma distorção que influi na própria gradação dos interesses e que não tardaria a 
influenciar em modo desviante a negociação privada. É necessário um retorno à genuína tábua de valores que 
ermita sair de um patológico ciclo vicioso. Para isso a contribuição do intérprete é decisiva: ele tem a tarefa 
de utilizar o texto constitucional, seja ao corrigir e integrar o dado normativo ordinário, seja no controle da 
sua legitimidade.” (PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. cit., p. 441).
56 Especialmente no Brasil contemporâneo, que ainda claudica em efetivar direitos e garantias fundamentais 
a toda a população, como à educação, à saúde, à moradia, etc. Conferir nota nº 11.
57 BODIN DE MORAES, Maria Celina. “A caminho de um direito civil-constitucional”. In Na medida da 
pessoa humana. cit., p. 11.
58 "O intérprete passa a se valer dos princípios constitucionais, como normas jurídicas privilegiadas para a 
reunificação do sistema interpretativo, evitando, assim, as antinomias provocadas por núcleos normativos 
díspares, correspondentes a lógicas setoriais nem sempre coerentes. Por outro lado, o legislador especial, por 
mais frenética que seja sua atividade legiferante, não consegue atender à torrente de novas situações geradas 
no seio da realidade econômica, situação agravada pelo envelhecimento do Código Civil, sendo fundamental, 
por isso mesmo, que possa o magistrado decidir os conflitos atinentes às situações não ainda regulamentadas,
 com base nos valores constitucionais" (TEPEDINO, Gustavo. “Normas constitucionais e relações de Direito 
Civil na experiência brasileira”. In Temas de direito civil – Tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 33). 
Como consequência da constitucionalização do Direito, há o paulatino fim da summa divisio entre direito 
público e direito privado, eis que os preceitos constitucionais são aplicáveis diretamente seja nas relações 
públicas, seja nas privadas. A respeito, ver as lições de BODIN DE MORAES, Maria Celina. “A caminho 
de um direito civil-constitucional”. In Na medida da pessoa humana. cit.; PERLINGIERI, Pietro. O direito 
civil na legalidade constitucional, cit.; e TEPEDINO, Gustavo. “Normas constitucionais e Direito Civil na 
construção unitária do ordenamento”. In Temas de direito civil – Tomo III, cit.
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Respeito a esses valores que se dá também, evidentemente, quando há textos 
normativos intermédios. Nesses casos, o dever do intérprete/aplicador é, reforça-se, 
o de produzir a norma do caso concreto reportando-se diretamente aos comandos da 
Constituição59. Funcionaliza-se, desse modo, todo o Direito em favor da realização dos 
valores constitucionais .

6 CONCLUSÃO

Enfim, o estudo da hermenêutica jurídica tem grande importância por estar ligado 
ao precioso momento da passagem do Direito em abstrato – criado genericamente para 
um sem número de casos e pessoas – para o caso concreto, único e irrepetível.

A disciplina não é nova. Desde o Code Napoléon, escolas jurídico-hermenêuticas 
têm-se sucedido, em busca da definição do método definitivo. O método que seria 
absolutamente seguro para permitir ao intérprete tocar o ponto oculto do Direito e fazer 
florescer, como mágica, a normativa “correta” para cada caso em análise.

Tentou-se que esse método fosse o exegético, o histórico, o sistemático, o lógico, 
o teleológico etc. Até o momento, contudo, nenhum logrou o sucesso para o qual foi 
inicialmente idealizado. Possivelmente, essa seja batalha já de início perdida por ser a vida 
muito mais elástica e fugaz do que a capacidade humana de antecipatória compreensão.

Em resumo, a despeito das discussões sobre (dever) haver, ou não, um novo 
método hermenêutico (definitivo) para os juristas – sem nenhum desprezo à doutrina 
a que esse objeto se dedica, até mesmo porque este artigo, bem ou mal, a isso se refere 
–, fulcral é que se tenha comprometimento e fidelidade à Constituição quando da 
produção e da aplicação das normas jurídicas dos casos concretos. Foi em busca dessa 
sensibilização pelo que se até aqui perorou.

É essa a esperança da sociedade brasileira.

p. 174 - 194
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59 A complexidade do ordenamento, no momento de sua efetiva realização, isto é, no momento hermenêutico 
voltado a se realizar como ordenamento do caso concreto, só pode resultar unitária: um conjunto de princípios 
e regras individualizadas pelo juiz que, na totalidade do sistema sócio-normativo, devidamente se dispõe 
a aplicar. Sob este perfil, que é o que realmente conta, em uma ciência jurídica que é ciência prática, o 
ordenamento, por mais complexo que seja, independentemente do tipo de complexidade que o caracterize, 
só pode ser uno, embora resultante de uma pluralidade de fontes e componentes. (PERLINGIERI, Pietro. 
O Direito Civil na legalidade constitucional, cit., pp. 200-201)
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DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMI-
NAL PIAUIENSE: UMA ANÁLISE SOB À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA          

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO ACESSO À JUSTIÇA1 

RACIAL DISCRIMINATION IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF THE 
STATE OF PIAUÍ: AN ANALYSIS IN THE LIGHT OF THE PRINCIPLES 
OF DIGNITY OF THE HUMAN DIGNITY AND ACCESS TO JUSTICE
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Mariana Santos Botelho 3
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Douglas Rodrigues da Silva 6

RESUMO: Parte considerável da sociedade brasileira acredita viver uma democracia racial e se 
afirma contra qualquer tipo de conduta discriminatória que atente contra a dignidade da pessoa 
humana, mesmo admitindo que conheça, ou já conheceu, pessoas vítimas de condutas racistas. 
Embora a Carta Magna de 1988 considere o racismo um crime imprescritível e inafiançável, 
muitas pessoas, diuturnamente, ainda são vítimas de práticas que configuram o preconceito e 
a discriminação racial, seja de forma explícita ou implícita. No entanto, a maioria das vítimas 
dessas práticas discriminatórias não recebe do Estado juiz a devida tutela jurisdicional capaz de 
reparar a violação de seus direitos, bem como de reprimir de forma efetiva os autores da prática 
de racismo. De outra forma, estudos revelam que, no Sistema de Justiça Criminal, a maioria dos 
acusados e apenados que chegam ao sistema carcerário faz parte da população negra, geralmente 
estigmatizada e associada ao crime. Diante desse contexto, é de salutar importância a discussão 
sobre como os órgãos, responsáveis pela repressão e punição dos crimes motivados na discrimi-
nação racial, estão atuando, especialmente, o Sistema de Justiça Criminal piauiense nas ações 
propostas pelas vítimas de discriminação racial na Comarca de Parnaíba. O que se pretende com 
este artigo em sentido amplo é investigar como os princípios da dignidade da pessoa humana e do 
acesso à justiça estão sendo aplicados pelo sistema de justiça penal piauiense nas ações que discu-
tem as práticas de discriminação racial. Para tanto, será realizada uma pesquisa quati-qualitativa 
pela aplicação de questionários fechados à sociedade parnaibana, bem como análise documental 
________________________________________________

1 Artigo produzido como resultado de pesquisa desenvolvida através do Programa de Iniciação Científica da 
Faculdade Piauiense – FAP/Parnaíba.
2 Professora da FAP-PARNAÍBA, especialista em Direito e Processo Penal pela Escola Superior de Advocacia 
do Piauí, Mestranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí e coordenadora da pesquisa.
3 Acadêmica do VIII período do Curso de Direito da Faculdade Piauiense e bolsista do programa de iniciação 
científica vinculada à presente pesquisa.
4 Acadêmico do VI período do Curso de Direito da Faculdade Piauiense e aluno-pesquisador voluntário da 
presente pesquisa.
5 Acadêmico do VI período do Curso de Direito da Faculdade Piauiense e aluno-pesquisador voluntário da 
presente pesquisa.
6 Acadêmico do VI período do Curso de Direito da Faculdade Piauiense e aluno-pesquisador voluntário da 
presente pesquisa.
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nos órgãos que compõem o sistema de justiça criminal da cidade de Parnaíba-PI, além de pesquisa 
bibliográfica com apoio nos estudos já realizados por vários pesquisadores e institutos especiali-
zados no tema, especialmente Sarlet, Figueiredo, Adorno, Jaccoud, Maschio entre outros.

Palavras-Chave: Discriminação racial. Sistema de justiça criminal. Dignidade da pessoa huma-
na. Acesso à justiça.

ABSTRACT: Considerable part of Brazilian society believes to live in a racial democracy and 
states against any kind of discriminatory conduct which affront human dignity, even on the asser-
tion that they know or have met people victims of a racist conduct. Although the 1988 Constitu-
tion considers racism an imprescriptible and non-bailable crime, many people, continuously, are 
still victims of practices that constitute prejudice and racial discrimination, whether explicit or 
implicit. Nevertheless, most of the victims of these discriminatory practices do not receive from 
the State judge the proper judicial protection able to repair the breach of their rights, as well as 
to effectively repress the perpetrators of racism. Otherwise, studies revels that in the Criminal 
Justice System, most of the accused and convicts that enter the prison system are part of the bla-
ck population, generally stigmatized and associated with the crime. In this context, it is of great 
importance the discussion on how the institutions, responsible for the repression and punishment 
of crimes motivated on racial discrimination, are acting, specially  the State of Piauí Criminal 
Justice System in the actions proposed by victims of racial discrimination in the judicial district 
of Parnaíba. The intention of this paper in the broad sense is to investigate how the principles of 
human dignity and of access to justice are being applied by the criminal justice system of Piauí 
in cases that discuss the practices of racial discrimination. For this, a quanti-qualitative research 
will be done through the application of closed questionnaires to the population of Parnaíba, as 
well as documents analysis in institutions that composes the criminal justice system of the city 
of Parnaíba-PI, in addition to bibliographical research supported in studies already carried out 
by several researchers and specialized institutes in the subject, especially Sarlet, Figueiredo, 
Adorno, Jaccoud, Maschio, among others.

KEYWORDS: Racial discrimination. Criminal justice system. Human dignity. Access to justice.

1 INTRODUÇÃO

O estudo do tema proposto torna-se relevante diante de um dos grandes proble-
mas enfrentados pela sociedade brasileira nas mais diversas regiões do Brasil: a discri-
minação motivada no preconceito étnico-racial, que infelizmente, ainda segrega mui-
tas pessoas do convívio social digno a qualquer cidadão, impedindo-as de usufruir de 
alguns direitos fundamentais a todos assegurados pela Constituição Federal, violando 
dessa forma, um dos fundamentos do Estado brasileiro, a dignidade da pessoa humana. 
Em nossa sociedade, ainda prevalece a desigualdade, não só de oportunidades, mas 
sobretudo, de direitos e de acesso às instituições responsáveis pela distribuição da jus-
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tiça. É um problema antigo, fruto do processo histórico brasileiro, herdado da época 
escravagista e, que leva muitas pessoas a estigmatizarem o negro como um indivíduo 
potencialmente perigoso, associando-o muitas vezes à pobreza e ao crime, embora o 
crime não seja um privilégio da população negra. 

Nesse sentido, vários estudos revelam que, no Sistema de Justiça Criminal, a 
maioria dos réus negros submetida a julgamento acaba sendo condenada; ao passo que, 
quando aparece na figura de vítima de preconceito racial e reclama do Estado uma 
tutela jurisdicional e a punição do autor da prática de racismo, enfrenta muitas dificul-
dades para provar suas alegações e, em muitos casos, a discussão acaba sendo resolvida 
como um ilícito meramente cível, acarretando apenas a responsabilidade no campo ci-
vil. Diante desse contexto, é de salutar importância a discussão sobre como os órgãos 
responsáveis pela repressão e punição dessas condutas (Sistema de Justiça Criminal 
piauiense) estão atuando nas ações propostas pelas vítimas de discriminação racial na 
Comarca de Parnaíba.

O que se pretende com este artigo em sentido amplo é investigar como os princí-
pios da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça estão sendo aplicados pelo Sis-
tema de Justiça Criminal piauiense nas ações que discutem as práticas de discriminação 
racial. Já em sentido restrito, pretende-se identificar quais os tipos de denúncias e as ações 
mais comuns apresentadas ao Poder Judiciário parnaibano, envolvendo práticas relacio-
nadas ao preconceito étnico-racial; verificar como o Poder Judiciário parnaibano tem-se 
pronunciado nas ações que envolvem a prática de discriminação racial; analisar o enten-
dimento da sociedade parnaibana sobre o preconceito racial e suas implicações jurídicas.

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem denominada 
mista pois contemplou os dois enfoques: o qualitativo e o quantitativo. O enfoque quan-
titativo foi garantido mediante a aplicação de questionários fechados, direcionados a 
50 pessoas, com idade de 20 a 50 anos, representantes da sociedade parnaibana, es-
colhidos aleatoriamente. O enfoque qualitativo ficou caracterizado pela verificação de 
como estão sendo aplicados os princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso 
à justiça pelo Sistema de Justiça Penal piauiense nas ações que discutem as práticas de 
discriminação racial, os tipos de denúncias e as ações mais comuns apresentadas ao 
Poder Judiciário local, envolvendo esse tipo de conduta, os tipos de tutela jurisdicional 
prestadas ao final dessas ações, bem como analisou o entendimento da sociedade par-
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naibana sobre o preconceito racial e suas implicações jurídicas. Para tanto, foi realizada 
um pesquisa bibliográfica em livros, revistas e artigos científicos, especializados sobre 
o tema que garantiram a fundamentação teórica necessária. Também foi realizada uma 
análise documental nos órgãos do Sistema de Justiça Penal piauiense: Distritos Po-
liciais, Varas Criminais do Poder Judiciário Comum e Juizado Especial Criminal da 
cidade de Parnaíba-PI, a fim de se identificar os tipos de denúncias e as ações mais co-
muns apresentadas ao Poder Judiciário parnaibano sobre essa conduta, bem como foram 
analisados relatórios e legislação pertinentes ao tema.

2 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DISCRIMINAÇÃO RACIAL

Preliminarmente, é necessário salientar que a delimitação do conceito de digni-
dade da pessoa humana não é conquista do pensamento contemporâneo. Por tratar-se 
de uma definição extremamente subjetiva, constituiu tema de amplos debates e densas 
pesquisas ao longo de extenso período da civilização. As primeiras noções de reconhe-
cimento e de defesa da dignidade do ser humano surgiram ainda na Antiguidade pois já 
estavam expressamente previstas no Código de Hamurabi, da Babilônia e da Assíria, e 
no Código de Manu, na Índia.

Concebida do ponto de vista filosófico e político na Antiguidade, a dignidade hu-
mana encontrava-se diretamente relacionada com a posição social do indivíduo, com o 
papel exercido por ele na sociedade. Já em sentido cristão, Sarlet7, apresenta a concepção 
de dignidade do homem contida na Bíblia Sagrada, segundo a qual existe um valor in-
trínseco atinente ao ser humano, de modo que este jamais poderá ser transformado numa 
mera coisa ou instrumento pois o fato de o homem ser criado a imagem e semelhança 
de Deus, já é o suficiente para justificar a origem e a inviolabilidade de sua dignidade8. 

Provavelmente, um dos filósofos que mais colaboraram para a definição do con-
ceito de dignidade humana foi Immanuel Kant ao afirmar que o homem não é um meio 
ou um instrumento de outrem, mas um fim em si mesmo:

O homem – e, de maneira geral, todo ser racional – existe como 
um fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta 

________________________________________________

7 SARLET, Ingo Wolfgand. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição de 1988. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.
8 ALVES, Cleber Francisco. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: o enfoque da doutrina 
social da igreja. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
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ou daquela vontade. Pelo contrário, em todas as suas ações, tanto 
nas que se dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem a outros 
seres racionais, ele tem sempre de ser considerado simultaneamente 
como um fim9. 

No entendimento de Nunes, dignidade é um conceito que foi sendo elaborado no 
decorrer da história e chega ao início do século XXI repleto de si mesmo como um va-
lor supremo, construído pela razão jurídica10. Outros conceituam a dignidade da pessoa 
humana como sendo o direito à naturalidade, ou ainda direito à contingência, a exemplo 
do que afirma Camargo:  

Pessoa humana, pela condição natural de ser, com sua inteligência 
e possibilidade de exercício de sua liberdade, se destaca na nature-
za e se diferencia do ser irracional. Estas características expressam 
um valor e fazem do homem não mais um mero existir pois este 
domínio sobre a própria vida, sua superação, é a raiz da dignidade 
humana. Assim, toda pessoa humana, pelo simples fato de existir, 
independentemente de sua situação social, traz em sua superiorida-
de racional a dignidade de todo ser11. 

Grande parte da doutrina reconhece a supremacia do princípio da dignidade da 
pessoa humana como um princípio absoluto do Direito, devendo todos os demais prin-
cípios jurídicos se subordinarem a ele de forma irrestrita, embora respeitável corrente 
doutrinária, representada por Robert Alexy, não reconheça esse status de superioridade 
do referido princípio.

Um dos grandes marcos históricos na luta pelo reconhecimento e valorização dos 
direitos humanos é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada pela 
Organização das Nações Unidas em 1948, a qual, logo em seu Artigo 1º, reconhece a dig-
nidade humana como direito fundamental, nos seguintes termos: Todos os homens nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos. Nesse contexto, Alarcón12 destaca que a tendência 
dos estudos constitucionais se direciona ao reconhecimento e valorização do ser humano 
como fundamento e ápice do Direito. Após a Segunda Guerra Mundial, a dignidade da 
pessoa humana constituiu-se em um valor indispensável para criação e fortalecimento de 

________________________________________________

9 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 8 ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2010.
10 NUNES, Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e jurisprudência.   
2 ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009, p.49.
11 CAMARGO, A. L. Chaves. Culpabilidade e reprovação penal. São Paulo: Sugestões Literárias, 1994, p.27-28.
12 ALARCÓN. Pietro de Jesús Lora. Patrimônio genético humano: e sua proteção na constituição federal de 
1988. São Paulo: Método, 2004.
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um Estado Democrático de Direito. Foi a partir desse período que muitos países europeus 
começaram a consagrar o princípio da dignidade da humana em seus textos constitucio-
nais. Sob o prisma absolutista, tal princípio passa a transparecer a ideia de que está acima 
de todos os demais princípios, a ponto de transformar-se em uma espécie de matriz dos 
direitos fundamentais. Nesse diapasão, Nunes, vislumbra a seguinte situação:

O princípio da dignidade da pessoa humana entranhou-se no cons-
titucionalismo contemporâneo, daí partindo e fazendo-se valer em 
todos os ramos do Direito. A partir de sua adoção se estabeleceu 
uma nova forma de pensar e experimentar a relação sociopolítica 
baseada no sistema jurídico; passou a ser princípio e fim do Direito 
contemporaneamente produzido e dado à observância no plano na-
cional e no internacional13.

Seguindo a mesma tendência do Constitucionalismo internacional, a Constitui-
ção Federal de 1988 elencou entre os fundamentos da República Federativa do Brasil, 
o princípio da dignidade da pessoa humana (CF art. 1º, III)14, o qual assumiu extrema 
relevância não apenas pelo seu caráter principio lógico, mas também pela sua íntima 
relação com os direitos fundamentais. Interpretada como princípio fundamental, a dig-
nidade do ser humano, passa a ser plataforma de todos os demais princípios e normas 
constitucionais, inclusive da legislação infraconstitucional, bem como para o próprio 
Estado que passa a existir e desenvolver suas funções em razão do indivíduo e não este, 
em função do Estado. Por isso, não há como se considerar válida qualquer interpretação, 
aplicação ou criação de normas jurídicas, se não tiver como parâmetro o supraprincípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana.

Sarlet  diz que a dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca ao ho-
mem, carecedora de normas legais para sua preservação, nos seguintes termos: 

A 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 di-
reitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como ve-
nham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 
e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos15.

________________________________________________

13 NUNES, op. cit., p.01.
14 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988.
15 SARLET, op. cit., p.60.
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Ao incluir a dignidade da pessoa humana entre os fundamentos do Estado bra-
sileiro, o ordenamento jurídico pátrio se abre para o sistema internacional de proteção 
aos Direitos Humanos, bem como ao repúdio ao racismo. Nesse sentido, outro grande 
destaque da Carta Magna de 1988 foi a tipificação da prática de racismo como crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão. Assim, após intensos debates e 
reivindicações do movimento negro, esse tipo de prática discriminatória saiu da condi-
ção de mera contravenção penal e foi elevado à categoria de crime.

No que tange a luta contra o racismo e todas as demais formas de discriminação, 
a ONU proclamou em 1966 a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as 
formas de discriminação racial (da qual o Brasil é signatário), ratificando os princípios 
da dignidade da pessoa humana e da igualdade, a qual exige dos países, membros das 
Nações Unidas e signatários dessa convenção, o compromisso de promover e encorajar 
o respeito universal e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamen-
tais para todos sem discriminação de raça, sexo, idioma ou religião. Nos termos deste 
importante documento internacional, é necessário eliminar rapidamente a discriminação 
racial no mundo, em todas as suas formas e manifestações, bem como assegurar a com-
preensão e o respeito à dignidade da pessoa humana. Ressalta, ainda que 

A doutrina da superioridade baseada em diferenças raciais é cien-
tificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e 
perigosa, e que não existe justificação para a discriminação racial, 
em teoria ou na prática, em lugar algum. A discriminação entre as 
pessoas por motivo de raça, cor ou origem étnica é um obstáculo às 
relações amistosas e pacíficas entre as nações e é capaz de perturbar 
a paz e a segurança entre os povos e a harmonia de pessoas vivendo 
lado a lado, até dentro de um mesmo Estado. A existência de bar-
reiras raciais repugna os ideais de qualquer sociedade humana16.

Posto que, o princípio da dignidade da pessoa humana é inerente ao ser huma-
no, o ato de discriminar outrem, por si só, fere esse princípio, tendo em vista que to-
dos são iguais perante a lei, não devendo haver distinção ou tentativa de imposição de 
uma pessoa sobre a outra seja por motivo de religião, origem, condição social ou raça. 
 Nesse sentido, o Brasil, a partir da Constituição de 1988 avançou significativamente no 
que tange à legislação e ampliação dos tipos penais, visando principalmente combater 
os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional, conforme será abordado adiante.
________________________________________________

16 BRASIL.  Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.
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3 O RACISMO NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

Apesar do Estado brasileiro já ter conseguido importantes avanços em todos os 
setores do desenvolvimento, persiste em seu contexto social uma chaga que nunca cica-
trizou completamente: a desigualdade racial, étnica e de gênero. A sociedade brasileira 
vive o mito da democracia racial presente no imaginário da população uma vez que, 
para muitas pessoas, o Brasil não experimenta o racismo e a discriminação racial, assim 
como acontece em outros países a exemplo dos Estados Unidos e África do Sul. Essa 
crença torna natural os espaços subordinados, ocupados por negros e indígenas na so-
ciedade, bem como camufla as relações de poder existentes entre a população branca 
e negra. Em decorrência disso, a maioria da população não questiona o racismo e as 
desigualdades sociais parecem não existir. Esse fator é apontado como um dos entraves 
que dificultam o processamento de crimes raciais. Segundo Maschio, 

até o início dos anos cinqüenta, o Brasil foi considerado um modelo 
da democracia racial, entretanto, após o término da segunda guer-
ra mundial, a UNESCO patrocinou pesquisas em nosso país para 
estudar as relações raciais e étnicas, a partir de então, descobriu-se 
que no Brasil existia discriminação e preconceito racial. A partir 
daí intensifica-se a disputa entre duas identidades nacionais: Brasil 
miscigenado x Brasil racista17.

Segundo estudiosos do tema, a idéia de democracia racial não deve ser vista como 
uma utopia, como algo inatingível. No entanto, para que ela possa ser concretizada, é 
necessário assumir uma postura racialmente democrática de maneira que a existência do 
preconceito racial não seja ignorada e sim combatida, estudada e considerada. 

Em um estudo de caso realizado como contribuição ao livro From Poverty to 
Power: How Active Citizens and Effective States Can Change the World, Oxfam Inter-
national 2008, Ciconello  apresenta os seguintes argumentos sobre o reconhecimento do 
racismo na sociedade brasileira:

Quando perguntada como o racismo opera na manutenção das de-
sigualdades raciais no Brasil, Edna Roland, conhecida militante do 
movimento negro e relatora da III Conferência das Nações Unidas 
contra o Racismo, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada, 

________________________________________________

17 MASCHIO, Cristiane Vieira. A discriminação racial pelo sistema de justiça criminal: uma análise sob à 
luz do princípio da igualdade e do acesso à justiça. 2006.Tese (mestrado em teoria do direito) – Pontifícia 
Universidade Católica de minas Gerais, Belo Horizonte, 2006, p.33.
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em Durban, na África do Sul, em setembro de 2001, comparou o ra-
cismo no Brasil à Hidra de Lerna, ser mitológico de várias cabeças. 
Quando se arranca uma das cabeças, logo nasce outra e mais outra, 
em vários lugares e posições. O racismo, para ela, está entranhado 
nas relações sociais no Brasil. Uma outra característica é que a ex-
pressão do racismo se modifica com o tempo, manifestando-se em 
diferentes e novas formas, gerando e mantendo intacta a perversa 
estrutura de desigualdade entre a população negra e branca. O ra-
cismo é identificado e reconhecido pela população brasileira. Uma 
pesquisa de opinião realizada pela Fundação Perseu Abramo em 
2003 (Santos & Silva, 2005), demonstra que 87% dos brasileiros/
as admitem que há racismo no Brasil, contudo apenas 4% se reco-
nhecem como racista18. 

Para o autor, “o racismo é um dos principais fatores estruturantes das injustiças so-
ciais que acometem a sociedade brasileira e, consequentemente, é a chave para entender as 
desigualdades sociais que ainda envergonham o país”19. O racismo no Brasil ainda é con-
siderado um tabu. A sociedade brasileira como um todo acredita viver em uma democracia 
racial e a propaga como motivo de orgulho nacional. No entanto, vários estudos ainda 
demonstram que os negros estão entre os indivíduos com piores indicadores de renda, em-
prego, escolarização, entre outros e tem um tratamento penal mais severo para atos iguais 
aos cometidos por brancos, fato completamente oposto à ideia de democracia racial.

Figueiredo20 ressalta que, o preconceito e a segregação racial estão presentes en-
tre nós desde o início de nossa história como nação, no entanto, é bastante recente o 
sentimento social de repúdio a essas práticas e, mais recente ainda a sua incriminação. 

É importante destacar que, ao longo da história, o tratamento da questão racial 
no Brasil aconteceu de diferentes formas. Até pouco mais de um século a discriminação 
racial era admitida, fomentada e imposta pelo Estado o qual nos dias atuais, tenta mi-
nimizar essa dívida social impagável através da promulgação de leis anti-racismo, bem 
como desenvolvendo políticas públicas de promoção da igualdade e combate ao racismo. 

Os anos 80 são considerados um divisor de águas nas questões raciais no âmbito 
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18 CICONELLO, Alexandre. O desafio de eliminar o racismo no Brasil: a nova institucionalidade no combate 
à desigualdade racial. Oxfam International. Jun, 2007.
19 Ibidem.
20 FIGUEIREDO, Maria Patrícia Vanzolini. Racismo( lei n. 7.716, de 5-1-1989). In: JUNQUEIRA, Gustavo 
Octaviano Diniz; FULLER, Paulo Henrique Aranda. ( Coord.). Legislação penal especial. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010.
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da sociedade brasileira, nesse período muitas conquistas foram alcançadas no sentido de 
combater a discriminação racial, especialmente com a participação oficial de órgãos go-
vernamentais e não governamentais. Com a redemocratização do Estado Brasileiro, a par-
tir da promulgação da Constituição Federal de 1988 (Constituição Cidadã), o Estado ofi-
cializa a igualdade de direitos e a criminalização do racismo no âmbito de suas garantias 
constitucionais. Nesse mesmo período comemora-se o centenário do fim da escravidão 
no Brasil e um novo patamar na luta anti-racista. O Estado Brasileiro enumera entre os 
direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º da CF/88, a igualdade de todos sem 
distinção de qualquer natureza, ao tempo em que se compromete a reprimir toda e qual-
quer forma de discriminação que atente contra os direitos e liberdades fundamentais, além 
de considerar o racismo crime inafiançável e imprescritível sujeito a pena de reclusão (art. 
5º, XLI e XLII, CF/88). Além de incluir entre os fundamentos e objetivos da República 
Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana e a promoção do bem de todos sem 
preconceito de origem, raça, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

No campo da legislação infraconstitucional, o reconhecimento da existência do 
racismo no Brasil levou à promulgação da Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Lei Caó), 
posteriormente modificada pelas Leis 8.081, de 21 de setembro de 1990 e 9.459, de 13 
de maio de 1997. 

A literatura chama a atenção para os cuidados que os operadores do direito devem 
ter ao invocar judicialmente a proteção legal da Lei 7.716/89, pois a interpretação estrita-
mente técnica desse diploma legal, como é feita comumente, torna-o praticamente inapli-
cável ao tipo de racismo existente no Brasil, uma vez que as condutas reprimidas pela lei 
são todas relacionadas à exclusão, tais como impedir ou obstar o acesso a serviços públi-
cos ou a residências, o atendimento em estabelecimentos comerciais, entre outras. Nesse 
aspecto particular estão as dificuldades do enquadramento dos infratores, pois praticam 
essas formas de segregação de maneira sutil. Vale ressaltar, ainda que, a figura da injúria 
(ofender a dignidade ou o decoro de alguém, utilizando elementos referentes à raça, cor, 
etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência) tem 
servido de pretexto para desqualificar o crime como de racismo, tirando-se a conduta da 
abrangência da Lei 7.716 para que ela seja apreciada em termos de reparação de danos na 
esfera civil ou capitulada como ofensa contra a honra no âmbito do Código Penal, com 
punição muito mais branda. A desclassificação de condutas racistas para crimes contra a 
honra torna-se preocupante na medida em que, pode gerar a impunidade.
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Para que a prática da discriminação racial não fique impune, seja pela equivocada 
interpretação da lei, seja pela falsa ideia sobre o que é racismo ou por outros elementos 
que de alguma forma inviabilizem a comprovação da conduta racista, é necessário escla-
recer o que é considerado discriminação racial pelos principais documentos que se dedi-
cam ao tema, bem como quais as condutas tipificadas como racismo por nossa legislação.

Primeiramente, é válido destacar o que dispõe a Convenção Internacional Sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965, realizada pela ONU 
(Organização das Nações Unidas) e a posteriori, ratificada pelo Brasil em 1968. Esse 
documento, em seu art. 1º, conceitua o que vem a ser discriminação racial, in verbis:

Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, 
cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por obje-
to ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exer-
cício em um mesmo plano (em igualdade de condição) de direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômi-
co, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública21.

O Estatuto da Igualdade Racial ( Lei nº 12.288/10), por sua vez, considera 

Discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, 
restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou ori-
gem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o 
reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de 
direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida 
pública ou privada;
Desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação 
de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas 
pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem 
nacional ou étnica22.

No que tange aos tipos penais que são considerados racismo, a Lei 7.716/89 enu-
mera as condutas do Art. 3º ao 2023 . Assim, são consideradas crime de racismo, as con-
dutas que violem os seguintes direitos: o direito de igualdade na acessibilidade aos cargos 
públicos (art. 3º), no trabalho e na relação empregatícia (art. 4º), nas relações de consumo 
(arts. 5º, 7º, 8º, 9º e 10), no acesso e permanência escolar (art. 6º), na liberdade de circula-
ção (arts. 11 e 12), na acessibilidade ao serviço militar (art. 13), no direito de casar-se e de 
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21 BRASIL.  op. cit.
22 _______. Lei 12.288/10. Dispõe sobre o Estatuto da Igualdade Racial.
23 _______. Lei  n. . 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Define os crimes resultantes de preconceito de raça 
ou de cor. Brasília: Congresso Nacional, 1989.
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escolher o cônjuge ou companheiro (art. 14), a paz pública (art. 20º, caput), a segurança, 
paz e tranquilidade públicas, postas em risco por presunção legal (Art. 20, § 1º).

Mesmo diante do sistema jurídico repressivo, o racismo ainda continua sendo 
praticado e violando os direitos fundamentais das vítimas e, isso ocorre das formas mais 
variadas e camufladas possíveis, fato que inviabiliza, na maioria dos casos, a prova da 
conduta criminosa e responsabilização do infrator. Para minimizar esse problema, Jac-
coud e Beghin destacam que é importante, também, sabermos diferenciar os diferentes 
tipos de discriminação racial, apontando como modalidades mais freqüentes a discrimi-
nação direta, a indireta e a institucional. Nesse sentido, destaca que

A discriminação racial direta seria aquela derivada de atos con-
cretos de discriminação, em que o discriminado é excluído expres-
samente em razão de sua cor. A discriminação indireta é aquela 
que redunda em uma desigualdade não oriunda de atos concretos 
ou de manifestação expressa de discriminação por parte de quem 
quer que seja, mas de práticas administrativas, empresariais ou de 
políticas públicas aparentemente neutras, porém dotadas de grande 
potencial discriminatório. É considerada discriminação institucio-
nal toda prática institucional que distribui benefícios ou recursos 
de forma desigual entre distintos grupos raciais. Dessa forma, toda 
política pública cujos impactos, intencionais ou não, tenham como 
conseqüência o aumento da desigualdade racial pode ser classifica-
da como prática de discriminação institucional24.

Para os autores, a discriminação indireta tem sido considerada a forma mais per-
versa de discriminação, pois normalmente se alimenta de estereótipos arraigados e con-
siderados legítimos e é praticada sob práticas administrativas ou institucionais. Por seu 
caráter dissimulado, também chamada de discriminação “invisível”, é a mais difícil de 
ser comprovada pelas vítimas.

Apesar de todos os entraves que ainda existem e inviabilizam a punição dos acu-
sados de supostas práticas de racismo, é necessário que a sociedade compreenda e cha-
me para si o dever de cobrar do Poder Judiciário as medidas legais de combate e repres-
são ao crime de racismo, bem como a vítima ofendida diretamente, tenha consciência 
que é direito seu receber do Estado a tutela jurisdicional adequada, bem como ver o 
transgressor ser responsabilizado e cumprindo sua pena. Só assim a sociedade brasileira 
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24 JACCOUD, Luciana de Barros; BEGHIN, Nathalie. Desigualdades raciais no Brasil: um balanço da 
intervenção governamental. Brasília: Ipea, 2002, p.39-40.
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poderá ver concretizada a verdadeira democracia racial, na qual os cidadãos indepen-
dentemente de sua origem, gênero, cor ou raça possam desfrutar de todos os direitos 
assegurados pela Carta Magna, especialmente receber do Estado a tutela jurisdicional 
adequada quando vítimas de atos discriminatórios. 

4 SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRO

De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial - Lei nº 12.288/2010 - importante 
dispositivo legal destinado ao enfrentamento da discriminação racial e das desigualda-
des estruturais de raça que afetam homens e mulheres afro-brasileiros - o poder público 
deverá criar e manter as instituições responsáveis pelo acolhimento de denúncias de dis-
criminação racial, bem como acompanhar a implementação de medidas para a promo-
ção da igualdade. Nesse sentido, assegura às vítimas de discriminação étnica o acesso 
aos órgãos de Ouvidoria Permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao 
Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, bem como a todos os órgãos administrati-
vos ou judiciais que possam garantir o cumprimento de seus direitos.

O sistema de justiça criminal brasileiro, responsável pela prevenção e repressão 
das condutas delituosas, tem seu ponto de partida na própria Constituição de 1988. Ele 
abrange órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário em todos os níveis da Federação e 
se organiza em três frentes principais de atuação: segurança pública, justiça criminal e 
execução penal. Desta forma, a atuação do poder público dentro desse grande sistema vai 
desde a prevenção das infrações penais até a aplicação de penas aos infratores. Com base 
no modelo constitucional, a justiça criminal brasileira tem seu mecanismo de funciona-
mento dividido em duas fases. A primeira é extrajudicial, que consiste no policiamento 
preventivo e ostensivo, realizado pela Polícia Militar com o objetivo de impedir a prática 
de atos criminosos. No entanto, quando o trabalho realizado pela polícia uniformizada 
não alcança seu objetivo preventivo de evitar a prática de crimes, fica ao encargo do 
Estado, através de um exame investigatório, descobrir o autor do crime. A referida ta-
refa investigativa é atribuída à Polícia Judiciária, através do procedimento denominado 
Inquérito Policial (Polícia Civil nos Estados Membros e Federal, na União). A segunda 
fase, também conhecida como judicial, onde a vítima, representante ou Ministério Públi-
co, podem promover ação penal contra o causador do dano ao bem tutelado que será le-
vada a juízo para que possa analisar o caso concreto na busca da verdade real para, então, 
mensurar o mal causado e consequentemente infligir uma pena proporcional ao delito.
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A composição do sistema de justiça criminal, nos termos da Carta Magna de 
1988 abrange órgãos que se dividem em dois subsistemas, de um lado temos os respon-
sáveis pela segurança pública e de outro aqueles que respondem pela justiça criminal. 
A segurança pública é atribuição do Poder Executivo, nos três níveis da Federação e as 
diretrizes para seu funcionamento, sua composição, bem como as atribuições dos órgãos 
policiais estão previstas no art. 144 da CF/88. A justiça criminal, por sua vez, está or-
ganizada em órgãos federais e estaduais: juízes federais, Tribunais Regionais Federais, 
Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União, no primeiro caso, e juízes 
estaduais, Tribunais de Justiça, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas Estaduais, 
no último. As competências de cada um destes órgãos são ditadas pela Constituição 
Federal e pelas legislações específicas, como as leis estaduais de organização judiciária.

A atuação dos órgãos que compõem o sistema de justiça criminal deve respeitar 
os fundamentos básicos do Estado Democrático de Direito esculpidos pela Constituição 
Federal. Dessa forma, deve ter como parâmetros e limites de atuação, primeiramente, 
o respeito aos direitos e garantias individuais previstos na própria Constituição Fede-
ral (liberdade, dignidade da pessoa humana, presunção de inocência, acesso à justiça, 
ampla defesa, contraditório, devido processo legal, não discriminação etc). Além do 
cumprimento dos pactos e convenções internacionais do qual o Brasil seja signatário 
sobre a atuação do Estado e do sistema criminal.

A atual conjuntura em que está organizado o sistema de justiça criminal da socieda-
de moderna capitalista, no que tange ao aspecto da dignidade da pessoa humana, passa por 
um momento de discussão e incerteza que questiona a eficiência do modelo adotado na 
estrutura montada com o objetivo de prevenir, punir e ressocializar o indivíduo infrato25.

O cumprimento da missão primordial do sistema de justiça - assegurar os direitos 
dos cidadãos e protegê-los contra qualquer tipo de ofensa – só será possível se todos os ór-
gãos que compõem os subsistemas atuarem de forma conjunta e satisfatória, pois a inefi-
ciência de um é suficiente para inviabilizar a atividade dos demais. Dessa forma, compete 
ao poder público através dos órgãos mencionados unir esforços para bem prevenir, apurar, 
investigar e aplicar as sanções legais àqueles que praticarem condutas delituosas, mas de 
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25 FERREIRA, Helder. FONTOURA, Natália de Oliveira. Sistema de Justiça Criminal no Brasil: quadro 
institucional e um diagnóstico de sua atuação. Brasília: Ipea, 2008, p. 29.
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outra forma cabe à população e às vítimas levarem ao conhecimento das autoridades com-
petentes à prática das infrações penais para que as medidas cabíveis possam ser tomadas.

5 ACESSO À JUSTIÇA E A DISCRIMINAÇÃO RACIAL

O acesso à justiça é um dos direitos fundamentais assegurados pela Carta Magna 
de 1988 (art. 5º, XXXV) a todo o cidadão e cidadã, independentemente de seu sexo, 
gênero, orientação sexual, cor de pele, raça, etnia, classe social, grupo de origem etc. 
Enquanto direito fundamental, o acesso à justiça tem aplicação imediata, cabendo aos 
operadores e intérpretes do direito garanti-lo em sua plenitude a todos aqueles que dele 
necessitem. Contudo, estudos revelam que essa temática é um tanto complexa, ao mes-
mo tempo, deixa claro que a possibilidade de exercer esse direito está diretamente rela-
cionada à realidade socioeconômica das pessoas, assim como a algumas características 
como gênero/sexualidade e raça/etnia.

Um dos grandes entraves à efetivação dessa garantia constitucional é a compre-
ensão de seu verdadeiro significado. Nesse sentido, surge a primeira indagação: o que 
significa acesso à justiça? Em resposta a tal indagação, a literatura especializada no 
tema lembra-nos que acesso à justiça não deve ser compreendido apenas como acesso 
ao prédio do Judiciário, às suas dependências físicas, ingressar com um processo, ter 
custas baratas e até mesmo dispensa ou isenção de custas, por meio de advogados pagos 
pelo Estado (defensorias públicas) ou dispensa da presença do advogado (jus postulan-
di nos Juizados Especiais). Na verdade, deve representar, essencialmente, a realização 
efetiva da Justiça, através do fornecimento de uma tutela jurisdicional concreta, eficaz 
e tempestiva, capaz de apresentar ao cidadão uma solução justa ao conflito levado à 
apreciação do Poder Judiciário. 

Nos termos de Carta Magna de 1988, o Poder Judiciário detém o monopólio da 
Jurisdição, é responsável pela solução dos conflitos de interesses que violem ou amea-
cem de violação os direitos assegurados aos cidadãos. Independente de qual seja a cor, 
raça, sexo ou classe social do indivíduo, a ele deve ser disponibilizada e garantida à pro-
teção judicial do Estado. No entanto, na prática o fornecimento da tutela jurisdicional do 
Estado não é igualitário. Surge então uma segunda indagação: quem são os privilegia-
dos que conseguem obter o efetivo acesso è justiça? Nesse sentido, Matos et al afirmam:
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Sabemos todos que os pobres têm acesso precário à justiça, sabe-
mos igualmente que dentre os pobres, os/as negro/as, as mulheres e 
o/s homossexuais são aquelas/es em pior situação de desvantagens. 
Alguns carecem de recursos para contratar bons advogados, outros 
têm menor acesso às informações em geral e há ainda situações cla-
ras de menor oportunidades de compreensão de informações sobre 
direitos e exercício de cidadania [...].
Ademais, entendemos também que a justiça tardia pode ser inter-
pretada efetivamente como injustiça ou inacesso à justiça. Não há 
justificativa para que haja uma justiça rápida para uns e uma justiça 
lenta para outros. Justiça rápida para uns e justiça lenta para outros 
é a expressão cabal de injustiça. Perguntamos: o poder Judiciário 
brasileiro “discrimina pobres, homossexuais, mulheres e negros” 
ao negar-lhes efetivo acesso e solução efetiva quando conseguem 
acessá-lo? Ela discrimina de modo ainda mais significativo as mu-
lheres negras, por exemplo?
Vimos como esta discriminação está vedada pela Constituição bra-
sileira, na medida em que todos são iguais perante a lei. Mas uma 
prestação jurisdicional lenta ou a existência de obstáculos ao acesso 
da justiça não seriam, em si, violadoras do direito constitucional de 
acesso à justiça concreta? Quando direitos são violados, sabemos 
que é fundamental a atuação judicial, que deverá, fazendo valer a 
garantia do acesso à justiça, dar uma resposta rápida e fulminante, 
decidindo com imparcialidade a questão entre as partes litigantes e 
reconhecendo o direito à reparação26.

O estudo dos temas desigualdades raciais e acesso à justiça conduz a importantes 
considerações que não podem deixar de ser mencionadas. Entre elas, é importante des-
tacar: como as instituições do sistema de justiça se tornam reprodutoras de uma estru-
tura de preconceitos raciais; o tipo de tratamento dispensado pelo sistema de justiça aos 
acusados brancos e negros; a forma de condução e processamento das supostas práticas 
de crime de racismo e a tutela jurisdicional fornecida às vítimas.

Desde o início dos anos 90, vários estudos nesse sentido começaram a ser de-
senvolvidos, sendo que os mais recentes têm demonstrado preocupação com o tipo de 
tratamento que o crime de racismo tem recebido no sistema de justiça. Nesse sentido, 
pesquisas revelam que as instituições de justiça dispensam um tratamento desigual às 
pessoas de acordo com suas identidades raciais. Esse fato corrobora a tese já defendida 
pela literatura de que no Brasil vigora o racismo institucional, ou seja, “o próprio siste-
ma de justiça aparece como agente de discriminação, seja formalmente (através de suas 
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26 MATOS ET AL. Acesso ao Direito e à Justiça Brasileiros na Perspectiva de Gênero/Sexualidade, 
Raça/Etnia: Entre o Estado e a Comunidade. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
- UFMG, 2011, p.14-15.
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leis e jurisprudência), seja informalmente (através de costumes, práticas ou hábitos)”27. 
Esse tipo de racismo fica configurado quando a polícia aplica tratamento mais violento 
a acusados negros, quando o próprio Judiciário profere julgamentos diferenciados a ne-
gros e brancos, em razão do cometimento do mesmo crime, etc. Pesquisas realizadas por 
estudioso como Adorno28 têm confirmado que a maioria da população carcerária brasi-
leira é composta por indivíduos negros, eles são o alvo privilegiado das investigações 
criminais, embora a criminalidade não seja um privilégio da população negra.

Outra questão preocupante diz respeito à pequena quantidade de registros exis-
tentes diante dos órgãos responsáveis pela repressão e punição dos acusados de racismo, 
seja porque a vítima não consegue reunir provas da prática delituosa, seja pela forma 
como os distritos policiais e o próprio Judiciário encaram o tema ou, seja pela descrença 
da vítima em ver o ofensor punido. Existem dificuldades em se encontrar decisões sobre 
a prática do racismo, pois a maioria dos casos nem mesmo chega a se transformar em in-
quérito policial ou quando chega ao Poder Judiciário é geralmente convertido em injúria.

No que tange à forma de condução e processamento das supostas práticas de crime 
de racismo e a tutela jurisdicional fornecida às vítimas, outros problemas são encontra-
dos. De acordo com Guimarães apud Matos et al29 em estudo acerca da forma como os 
crimes de racismo são tratados desde o registro do boletim de ocorrência nas delegacias, 
muitos são os desafios que envolvem o acesso à justiça no Brasil. De suas análises, 
Guimarães revela que as autoridades policiais e judiciais tendem a reverter os potenciais 
avanços na criminalização do racismo, pois no caso da Delegacia de Crimes Raciais de 
São Paulo, ele constatou que dos 275 casos registrados no período indicado, 72% deles 
foram enquadrados pela autoridade policial como ofensa à honra, e 21% como discrimi-
nação racial, o que demonstra uma tendência em dificultar a criminalização do racismo. 

A jurisprudência também nos remete a esse fato, vejamos:

Apelação Criminal - 14249/2003 - Data de Julgamento : 09-12-2003.
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RACISMO – PRETEN-
DIDA ABSOLVIÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME 
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27 MATOS et al. op. cit. p.34.
28 ADORNO, Sérgio. 1996. Racismo, criminalidade violenta e justiça penal: réus brancos enegros em 
perspectiva comparativa. Estudos Históricos, n. 18.
29 MATOS et al. op. cit. p.36.
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– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA QUALI-
FICADA - CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA – NÃO OFERE-
CIMENTO DA QUEIXA-CRIME - DECADÊNCIA - DECRETA-
DA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO 
IMPROVIDO. Inocorre crime de racismo quando a intenção do 
agente é apenas ofender a honra subjetiva da vítima. Configurado o 
crime de injúria racial e sendo ele ação penal privada, depende do 
oferecimento da queixa-crime no prazo de seis meses da ocorrência 
do fato. A extinção da punibilidade ocorre em virtude da decadên-
cia, devendo ser decretada de ofício. TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO MATO GROSSO30.

Conforme estudos realizados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), através do Laboratório de Análises Econômicas, Sociais e Estatísticas das Re-
lações Raciais (Laeser), sobre julgamentos em segunda instância de crimes de racismo 
e injúria racial nos tribunais de todos os estados brasileiros, entre 2007 e 2008, 70% 
das 148 ações ajuizadas na época acabaram sendo vencidas pelos réus. Embora tenha 
aumentado o número de julgamentos de processos dessa natureza, em comparação com 
os anos de 2005 e 2006, também aumentou o número de casos em que a conduta racista 
não é culpável. Outra pesquisa realizada no final de 2009, agora por pesquisadores da 
Universidade de Brasília (UnB), revelou que apenas uma em cada 17 denúncias de ra-
cismo no país se transforma em ação penal.  Essa mesma pesquisa denuncia a existência 
de racismo institucional no Brasil. Uma terceira pesquisa, realizada por um promotor e 
professor da PUC-SP sobre a aplicação da lei federal 7.716/89, demonstra que, em 22 
Estados, entre 1995 e 2000, foram registrados 1.050 boletins de ocorrência por discri-
minação racial, dos quais resultaram 651 inquéritos. Deste total, apenas 394 viraram 
processos judiciais, mas nesse universo nenhuma condenação foi identificada. Para o 
pesquisador, alguns fatores contribuem para a pouca aplicabilidade da lei, entre eles po-
dem ser citados: desconhecimento da lei por parte da população e até mesmo por parte 
de algumas pessoas ligadas ao Sistema de Justiça Criminal; a dificuldade em se provar 
o crime de racismo; descaso de algumas autoridades em relação ao crime de racismo; 
desorganização da polícia, entre outros.

Quando se fala do debate do crime de racismo nos Tribunais Superiores, a iden-
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30 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Apelação criminal:  CRIME DE RACISMO – 
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME – DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
O CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA - CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA – NÃO OFERECIMENTO 
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– RECURSO IMPROVIDO. Apelação Criminal - 14249/2003 - Data de Julgamento : 09-12-2003.
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tificação de julgamentos é ainda mais rara e poucos registros são encontrados. Um dos 
casos emblemáticos julgados pelo STF acerca do crime de racismo aconteceu em se-
tembro de 2003, depois de nove meses de debate e polêmicas, o Supremo Tribunal 
Federal encerrou um dos julgamentos mais importantes e polêmicos da sua história. Por 
8 votos a 3, os ministros do STF concluíram que a propagação de ideias discriminató-
rias ao povo judeu é crime de racismo, negando o pedido de habeas corpus e mantendo 
a condenação dada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao editor Siegfried 
Ellwanger por divulgar livros de conteúdo anti-semita. A discussão ficou centrada em 
três pontos: o que é racismo, liberdade de expressão e manifestação do pensamento in-
dividual. A insuficiência de registros sobre julgamento de supostos casos de crimes de 
racismo é uma realidade encontrada também nas demais instâncias do Poder Judiciário 
brasileiro, como será abordado a seguir.

De acordo com o Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil 2007-200831, 
os dados obtidos a partir de acórdãos proferidos pelos Tribunais de Justiça de treze Esta-
dos brasileiros no período de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2006, totalizando 
85 casos de recursos interpostos contra decisões em primeiro grau em processos cíveis e 
criminais, verificou-se que as vítimas dos crimes de racismo e preconceito ganharam a 
maioria das causas, conforme as decisões desses processos em primeira instância: 40% 
dos processos foram julgados improcedentes com relação ao mérito, enquanto 35,3% dos 
processos foram julgados procedentes e 14,1 % julgados procedentes em parte. No en-
tanto, em sede de recurso a tendência se inverte: as vítimas dos crimes de racismo foram 
vencedoras em 32,9% dos casos, enquanto os réus foram vencedores em 57,7% dos casos. 
O Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil 2009-201032 revelou que o Poder 
Judiciário brasileiro, em média, não tem acolhido as teses e provas apresentadas pelas 
supostas vítimas de crime de racismo, tendo elas perdido na maioria dos processos que 
tramitaram nos Tribunais de Justiça (de primeira e de segunda instância) e Trabalhista (de 
segunda instância). Esse fato pode ser produto de diversos fatores, entre os quais o rela-
tório menciona: a má qualidade das ações intentadas, a dificuldade de instrumentalizar o 
processo com provas, geralmente testemunhais ou até mesmo uma resistência a demandas 
desta natureza por parte dos operadores do direito: advogados, promotores e juízes. 
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Nesse sentido, a literatura tem destacado as dificuldades enfrentadas pela popula-
ção negra e indígena em obter acesso satisfatório à justiça e fazer uso dos recursos jurí-
dicos e administrativos existentes e disponíveis no Brasil. Segundo Adorno apud Lima

Em pesquisa realizada nos anos de 1990 sobre discriminação racial 
e justiça criminal no Estado de São Paulo, revelou-se que os réus 
negros tendem a ser mais perseguidos pela vigilância policial, en-
contram maiores obstáculos no acesso à justiça criminal e maiores 
dificuldades de fazer uso do direito de ampla defesa assegurado pe-
las normas constitucionais vigentes. Por causa disso, tendem a me-
recer tratamento penal mais rigoroso, representado pela maior pro-
babilidade de serem punidos, comparativamente aos réus brancos33. 

Apesar de todos os avanços já obtidos, as dificuldades de acesso ao sistema de 
justiça e o resultado da maioria dos processos sobre crime de racismo, desencorajam 
cidadãos lesados em seus direitos a procurar o Sistema de Justiça Criminal a fim rece-
berem do Estado a tutela jurídica a que tem direito. De outra forma, a população negra 
e indígena ainda encontra dificuldades para saber como acessar seus direitos, devido às 
deficiências na prestação jurisdicional pelo Estado, à falta de informação e ao preconcei-
to e à discriminação existentes no sistema de justiça, produto do racismo institucional.

É válido ressaltar que esses obstáculos são considerados limitações ao princípio 
do acesso à justiça e podem ser corrigidos por intermédio da atuação das Cortes Inter-
nacionais, que atuam de modo complementar diante da insuficiência da ordem jurídica 
interna na promoção dos Direitos Humanos, exercendo importante papel na proteção 
desses direitos, servindo de instância suplementar a ordem jurídica interna quando esta 
se mostra deficitária diante de casos de violação de Direitos Humanos. Nesse sentido, 
é importante destacar um caso (Caso Simone A. Diniz)34 em que o Estado brasileiro foi 
condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por ter negado acesso à 
justiça a uma cidadã vítima de discriminação racial.  Depois de esgotar todos os recur-
sos internos junto à justiça brasileira para obter uma efetiva reparação de seus direitos 
violados, a vítima denunciou seu caso a um órgão internacional de proteção aos direitos 
humanos e, a Comissão depois de estudar o Caso, concluiu que o Estado brasileiro não 
assegura acesso à justiça (e justiça) para as vítimas dos crimes raciais, o que, por con-
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33 LIMA, Renato Sérgio de. Atributos raciais no funcionamento do sistema de justiça criminal paulista. São 
Paulo em perspectiva, 18(1), pp. 60-65, 2004.
34 BARBOSA, Fábio Feliciano. O caso Simone A. Diniz: a falta de acesso à justiça para as vítimas dos crimes 
raciais da Lei Caó. Revista de Estudos Jurídicos, a. 15, n. 22, 2011.
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trariar o texto da Convenção Interamericana de Direitos (CADH), constitui violação 
dos direitos humanos. Esse caso é de grande importância para compreensão de como as 
vítimas de discriminação racial são tratadas pelo Poder Judiciário brasileiro. 

Nos termos do Art. 6º da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Racional, os Estados devem prestar um efetivo acesso à 
justiça a seus cidadãos, especificamente às vítimas de discriminação racial, o que deve 
ser garantido internamente através dos órgãos que compõem o Poder Judiciário. 

Conforme destacado linhas atrás, a maioria das denúncias sobre crimes de ra-
cismo registradas nos diversos estados da Federação não chegam a ser reprimidas e 
punidas como realmente deveriam ser à luz de nossa legislação, muitos casos são des-
qualificados para o crime de injúria ou até mesmo absolvidos pela insuficiência de pro-
vas e, isso é preocupante, na medida em que o Estado não consegue fornecer à vítima a 
adequada tutela jurisdicional de que ela necessita. 

6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

A pesquisa foi realizada em Parnaíba, a partir da análise documental realizada nos 
seguintes órgãos do Poder Judiciário: 1º e 2º Distrito Policial da Cidade de Parnaíba-PI; 
1ª e 2ª Varas Criminais da Comarca de Parnaíba-PI e Juizado Especial Criminal da Co-
marca de Parnaíba-PI, a fim de se coletar dados acerca da punição do crime de racismo 
no sistema criminal piauiense, considerando como critério para delimitação do quadro 
amostral os boletins de ocorrências e processos registrados entre os anos de 2011-2012.

No 1º Distrito Policial não foram encontrado nenhum registro de termo circuns-
tanciado de ocorrência (TCO) sobre crime de racismo ou injúria racial. No 2º Distrito 
Policial, também, não foram encontrados registros de ocorrências dessa natureza. Neste 
distrito policial foi constatado que grande parte dos policiais civis tem conhecimentos 
limitados de informática e os poucos que o sabem, não têm a qualificação adequada para 
identificar os possíveis tipos penais que poderiam ser tipificados a partir do relato das ví-
timas, além do sistema de informática utilizado pela polícia civil não suprir as necessida-
des em razão de não possuir um rol satisfatório de tipos penais. Esses fatores podem ser 
apontados como uma das causas de ausência de registros de denúncias sobre a prática de 
discriminação racial nos distritos policiais da cidade de Parnaíba, uma vez que a polícia 
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civil do Estado do Piauí já trabalha com boletim de ocorrência virtual e os agentes devem 
enquadrar o relato das vítimas dentro de um dos tipos penais catalogados no sistema.

No Juizado Especial de Parnaíba (sede), foi constatado que não existe um arquivo 
próprio de dados que divida os processos crimes por tipo penal. Para se identificar quan-
tos processos crime foram instaurados nesse órgão foi necessária a análise individual 
de cada processo instaurado no período de 2009-2012. Foram estudados 81 (oitenta e 
um) processos e TCOs dos presentes no local, entre os quais somente 10 (dez) tratavam 
dos crimes de Injuria, Difamação e Calunia. Dos 10 (dez), se constatou que nenhum se 
referia a crimes ligados a aspectos raciais. 

Nas Varas Criminais do Fórum Salmon Lustosa (Justiça Comum Estadual) foi 
identificado que na 1ª Vara Criminal, tramita somente 01 (um) processo, de número 
0001777 13.2004. 8.18. 0031. Trata-se de processo de crime de racismo, no qual a con-
duta do réu está incursa na Lei nº 7.716/89, sendo de Ação Penal Pública Incondiciona-
da. No caso em voga, o réu chamou a vítima de “da cor do asfalto.Todavia, o réu fora 
absolvido, fundamentando o magistrado a decisão absolutória no art. 386, inciso VII 
(não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal. Já na 2ª 
Vara Criminal, nenhum processo de racismo ou injúria racial foi localizado. Ademais, é 
grande a dificuldade de coleta de dados nas varas criminais dessa comarca, haja vista que 
as mesmas não têm relatórios da quantidade de processos seguida da natureza do crime.

Essa etapa da pesquisa seguiu o enfoque qualitativo, pois buscou verificar, a par-
tir da análise dos processos, como estão sendo aplicados os princípios da dignidade da 
pessoa humana e do acesso à justiça pelo Sistema de Justiça Penal Piauiense nas ações 
que discutem as práticas de discriminação racial, os tipos de denúncias e ações mais 
comuns apresentadas ao Poder Judiciário parnaibano, bem como os tipos de tutela juris-
dicional prestadas ao final dessas ações.

O suporte teórico necessário para o desenvolvimento do tema aconteceu através 
da seleção e análise de textos relacionados à temática proposta. Para tanto, foram estu-
dados os trabalhos de Adorno (1996), Sarlet (2001), Maschio (2006), Ciconello (2007), 
Figueiredo (2010), Ferreira e Fontoura (2008), Matos et al (2011), entre outros, além da 
análise da legislação nacional e de tratados internacionais sobre o tema. A fundamenta-
ção teórica sobre a temática proposta torna-se de extrema importância, pois possibilita 
um contato direto com as fontes onde o tema tem sido discutido. 
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O caráter quantitativo da pesquisa foi garantido mediante a aplicação de ques-
tionários fechados, a fim de conhecer o entendimento da sociedade parnaibana sobre 
o preconceito racial e suas implicações jurídicas. Com relação ao aspecto quantitativo, 
Sampieri afirma que:

O enfoque quantitativo utiliza a coleta e análise de dados para res-
ponder às questões de pesquisa e testar as hipóteses estabelecidas 
previamente, e confirma na medição numérica, na contagem e fre-
quentemente no uso de estatística para estabelecer com exatidão os 
padrões de comportamentos de uma população35.

Nessa etapa, foram distribuídos 50 questionários a pessoas, com idade de 20 a 50 
anos, representantes da sociedade parnaibana, escolhidas aleatoriamente. Com relação aos 
questionários aplicados, os mesmos foram compostos de sete perguntas, todas objetivas. 

A primeira questão buscou saber se o entrevistado sabe o que significa precon-
ceito racial. A maioria das pessoas entrevistadas (98%) respondeu que sabem o que 
significa preconceito racial e apenas 2% afirmou não saber o significado da expressão.

Na segunda questão, foi perguntado se o entrevistado sabia que o racismo é um 
crime inafiançável e que quem comete essa prática criminosa pode ser punido com 
prisão de até cinco anos, além do pagamento de multa. A maioria (80%) respondeu po-
sitivamente, enquanto 20% afirmou não conhecer essa informação.

Em seguida foi questionado acerca da punição do crime de racismo, se considera 
justa ou injusta. Mais uma vez a resposta majoritária foi positiva, 74% considera a pu-
nição justa.

Na quarta questão inquiriu-se se a pessoa conhecia ou já fora vítima do crime de 
racismo, no intuito de se apurar a abrangência do sistema punitivo, reunindo informações 
importantes na pesquisa. Muitas pessoas responderam que não foram vítimas, nem conhe-
ciam quem houvesse sido vítima (60%), outras afirmaram já ter sofrido preconceito racial 
(4%), enquanto, 36% afirmou conhecer alguém que já foi vítima desse tipo de conduta.

A quinta questão, correlacionada à questão anterior, buscou saber quais condutas 
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foram praticadas pelo agente. Os que responderam positivamente ao questionamento 
anterior se dividiram da seguinte forma: 7,5% afirmou que a pessoa foi impedida de 
entrar em determinado ambiente em razão da cor de sua pele; 30% disse que a pessoa foi 
chamada de negrinha ou branquelo amareloso; 55% afirmou que a pessoa foi tratada de 
forma inferior a outra em determinado ambiente porque era negra; 7,5% destacou outro 
motivo, qual seja, a pessoa teve sua imagem denegrida por motivos raciais.

Na sexta questão, aqueles que responderam as duas anteriores positivamente de-
veriam indicar qual providência foi tomada pela vítima, se processou o autor do crime 
ou se ficou inerte, ou seja, qual a atitude do sujeito passivo, ante a prática criminosa 
do racismo. De acordo com 26,3%, a vítima foi à delegacia de polícia e registrou um 
boletim de ocorrência. Para 36,8%, a vítima nada fez, pois não acredita que esse tipo de 
conduta seja investigada pela polícia a sério. Já 36,8% também confirmou a inércia da 
vítima, mas a justificativa foi a vergonha de levar o caso a frente em razão do constran-
gimento que passou.

A sétima e última questão, indagou o entrevistado sobre o conhecimento de al-
guém que tenha sido punido pelo crime de racismo, ao que grande parte dos entrevista-
dos, respondeu negativamente, ou seja, 82% afirmou desconhecer algum caso no qual o 
acusado de racismo tenha recebido algum tipo de punição do Estado.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi demonstrada ao longo do texto, a discriminação racial no Brasil ainda 
é um fator responsável por grande parte das desigualdades entre negros e brancos, bem 
como das desigualdades sociais em geral. Apesar de grande parte da sociedade brasi-
leira acreditar que vive em uma democracia racial, os estudiosos do tema negam que 
ela exista, no entanto, admitem que ela é possível de ser concretizada, mas para tanto, é 
necessária uma ação conjunta de um Estado efetivo, que possa garantir a gozo dos direi-
tos fundamentais por ele garantidos em sua Lei Maior, bem como a participação de uma 
sociedade ativa e fortalecida, conhecedora de seus direitos e de sua responsabilidade 
em combater e denunciar as práticas e procedimentos discriminatórios, pois só assim, 
será possível reduzir os altos índices de desigualdades raciais e construir uma sociedade 
mais justa e coesa, na qual as pessoas vivam concretamente uma democracia racial.
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No que tange à observância dos princípios da dignidade humana e do acesso 
à justiça pelo Sistema de Justiça Criminal brasileiro e especialmente o piauiense, a 
pesquisa constatou que esses princípios são constantemente violados, uma vez que, 
diuturnamente muitas pessoas continuam sendo vítimas de discriminação racial, com 
flagrante violação de seus direitos humanos e tais situações sequer são apreciadas pelos 
órgãos competentes por sua repressão e punição e, quando não são processados como 
deveriam realmente ser, gerando assim, a impunidade dos infratores e falsa idéia de que 
a sociedade já atingiu um grau de excelência no combate ao racismo. Na medida em 
que o próprio Poder Judiciário reluta em enquadrar determinadas condutas no âmbito de 
atuação da Lei 7.716/89, seja em virtude da forma como se interpreta a Lei 7.716, seja 
pela falsa ideia sobre o que é racismo, ele está negando às vítimas o acesso à justiça da 
forma como se comprometeu a ofertar.

O fato de existirem poucos registros de práticas de discriminação racial ou da lei 
de combate ao racismo ser pouco efetiva dá a falsa impressão de que as manifestações 
racistas são casos esporádicos no Brasil, o que acaba reforçando o mito da democracia 
racial, o qual, por sua vez, favorece a continuidade da lógica de atribuição de papéis e 
de lugares na hierarquia social.
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SUBJETIVIDADE E CRIMINALIDADE: A ESTRUTURA 
DO AUTOR DO CRIME PERVERSO

DECRIMINALIZATION OF COMMUNITY RADIOS 
IN THE CONSTRUCTION OF HUMAN RIGHTS

Lorena Baltazar Nunes Villa1

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo levantar questões referentes à subjetividade 
e ao ato perverso, na tentativa de compreender de que modo a perversão se torna um fator 
determinante da conduta criminosa. A abordagem é feita na visão psicanalítica, contribuindo 
para maior ordenação do saber referente à psicodinâmica própria da estrutura perversa. Nesse 
estudo, é considerada a possibilidade de entendermos o crime perverso como algo que remete a 
uma posição subjetiva resultante da modalidade defensiva frente ao desejo do Outro.

Palavras-chave: Perversão. Crime. Estrutura.

ABSTRACT: This article aims to raise issues related to the subjectivity and the perverse act 
in an attempt to understand how the perversion becomes a determinant of criminal behavior. 
The approach is made in a psychoanalytic view, contributing to a higher order of knowledge 
about the psychodinamics of the perverse structure. In this study is considered the possibility of 
understanding the perverse crime as something that refers to a subjective position resulting from 
a defensive mode against the desire of the Other.

Keywords: Perversion. Crime. Structure.

1 INTRODUÇÃO

A proliferação e a ampla difusão da criminalidade, nos dias de hoje, traduzem, 
de certo modo, o chamado mal-estar da sociedade. Nesse tipo de prática perversa, que 
assumiu dimensões incontornáveis e avassaladoras, tem-se a expressão mais direta 
de uma vertente própria da condição humana: a potência destrutiva entendida como 
aspecto constitutivo da espécie.

Como afirma Roudinesco2, a experiência da perversão é universal e envolve parte 
________________________________________________

1 Psicóloga, Tanatóloga e Psicanalista em formação. Artigo apresentado ao CEUT como requisito final para 
conclusão do curso de Pós-Graduação em Psicologia Jurídica. Orientador: Prof. Ms. Lucas Nogueira do R. 
M. Villa Lages.
2 ROUDINESCO, E. A parte obscura de nós mesmos: uma história dos perversos. Trad. André Telles. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2008.
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da humanidade que se tenta a qualquer custo negar. É importante atentar para o fato de 
que a perversão é uma circunstância da espécie humana e o mundo animal está excluído 
dela, assim como do crime.

Segundo Farias3, o direcionamento dessa potência para a criminalidade produz um 
abalo no laço social e na ligação do sujeito com seu semelhante, a ponto de configurar 
expressão significativa para o campo da Psicologia. Pode-se, então, indagar: o que a 
psicanálise tem a dizer sobre a criminalidade e sobre o autor do crime perverso? Em que 
começa a perversão e quem são os perversos?

O fato é que desde o surgimento do termo, o perverso é caracterizado como 
aquele que se deleita com o mal e a destruição de si ou do outro4. No entanto, não é 
possível pensar a perversão, suas consequências sociais nem mesmo sua implicação na 
contemporaneidade, sem antes realizar uma trajetória através da origem e dos lugares 
históricos que essa estrutura foi convocada a ocupar.

Diante disso e tomando-se a subjetivação perversa e sua passagem ao ato 
como questões centrais, são investigados nesta pesquisa o crime perverso e seus 
desdobramentos. Torna-se imprescindível que tais articulações sejam consideradas e 
levadas em conta para que se possa compreender que o homem se origina a partir do 
biológico e do orgânico mas se constitui no simbólico enquanto sujeito do inconsciente, 
situado na vivência edípica e na relação com a introjeção da lei paterna.

É notória a ocorrência, cada vez maior, de discursos e traços perversos nos 
sujeitos atuais. Como cada época determina formas de subjetivação características, 
torna-se fundamental a investigação da implicação da perversão na contemporaneidade 
e sua relação com a criminalidade.

Ainda se conhece pouco sobre as profundas motivações da alma humana. Várias 
das explicações existentes podem parecer insatisfatórias, já que são fundamentadas 
apenas em recortes superficiais ou em reducionismos de alguns saberes, deixando 
obscura, muitas vezes, a motivação inconsciente dos crimes cometidos.

________________________________________________

3 FARIAS, F. Gozo, crime e laço social. Série Cadernos de Psicologia Nº 4. Rio de Janeiro: Instituto de 
Psicologia da UERJ, 1996. p. 8.
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Diante disso, levantam-se questões referentes à subjetividade e ao ato perverso, 
na tentativa de compreender de que modo a perversão se torna um fator determinante 
da conduta criminosa. A abordagem é feita na visão psicanalítica, contribuindo para 
maior ordenação do saber referente à psicodinâmica própria da estrutura perversa pois 
há de acrescentar-se, também, o fato de que, em anos de pesquisa psicanalítica, muito 
se produziu acerca de neurose, psicose e suas respectivas clínicas mas a perversão ainda 
carece de maiores contribuições.

Pensa-se o crime ato como atividade perversa e o crime de pensamento somente 
como a intenção de realizá-la. Aqui são levantadas as causas implicadas e as razões 
pelas quais alguém é instigado a confrontar o estatuto das leis sociais, ou seja, entender 
o modo como o sujeito faz a passagem ao ato. São assinalados também elementos 
que caracterizam a violência originária da Perversão, na qual é possível estabelecer 
um continuum entre sadismo, masoquismo, pedofilia, crimes sexuais e parafilias, e, 
finalmente, crimes de violência, o extremo dos quais é o homicídio.

2 O CONCEITO DE CRIME

A Teoria Geral do Crime, também chamada Teoria do Delito, Teoria do Injusto 
Penal ou do Fato Punível, possui como objeto o estudo dos elementos constitutivos e 
caracterizadores do ilícito penal, pressupostos legais para a aplicação da sanção penal 
pelo Estado, seja na espécie pena ou medida de segurança5.

De acordo com Greco6, embora o crime seja insuscetível de fragmentação, 
já que é um todo unitário, faz-se necessária a análise de cada um de seus elementos 
fundamentais: o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade.

O crime não foi conceituado pelo legislador pátrio no Código Penal, que somente 
preocupou-se em diferenciá-lo das contravenções penais. Em sua lei de introdução, 
afirma que ao crime é reservada uma pena de reclusão ou de detenção, quer alternativa 
ou cumulativamente com a pena de multa7. 
________________________________________________

4 ROUDINESCO, op. cit. p. 11.
5 MALCHER, F. S. A questão da inimputabilidade por doença mental e a aplicação das medidas de segurança 
no ordenamento jurídico atual. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2104, 5 abr. 2009. 
6 GRECO, R. Curso de Direito Penal: parte especial. 20.ed. Rio de Janeiro: Ímpetus, 2008. v.1.
7 GRECO, R. Curso de Direito Penal: parte especial. 20.ed. Rio de Janeiro: Ímpetus, 2008. v.1.
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A doutrina, por sua vez, tem se esforçado para estabelecer um conceito abrangente 
de delito, baseando-se na evolução do pensamento clássico que permeou a ciência 
criminal. Hoje, o conceito atribuído ao crime é eminentemente jurídico. Na evolução 
histórica e social do Direito Penal, de acordo com Bitencourt8, predominaram três 
conceitos de crime mais difundidos e aceitos pelas escolas penais: formal, material e 
analítico. 

Sob a ótica formalista, crime seria toda conduta que atentasse e colidisse 
frontalmente contra a lei penal editada pelo Estado. Considerando seu aspecto material, 
o crime é conceituado como aquela conduta que viola os bens jurídicos considerados 
mais importantes e fundamentais pela sociedade e que necessitam da tutela do Estado9.

Os conceitos material e formal, como se percebe, não traduzem o crime com 
precisão pois não conseguem defini-lo. Ao longo dos anos, as teorias formal e material 
sofreram modificações até atingir o conceito analítico, que considera como delito todo 
o fato típico, ilícito e culpável. Essa corrente preocupou-se em analisar e definir os 
elementos estruturais que compõe o delito10.

Sobre o conceito analítico do crime, discorre Assis Toledo11:

Substancialmente, o crime é um fato humano que lesa ou expõe a 
perigo bens jurídicos (jurídicos penais) protegidos. Essa definição 
é, porém, insuficiente para a dogmática penal, que necessita de 
outra mais analítica, apta a pôr à mostra os aspectos essenciais 
ou elementos estruturais do conceito de crime. Entre as várias 
definições analíticas que têm sido propostas por importantes 
penalistas, parece-nos mais aceitável a que considera as três notas 
fundamentais do fato-crime, a saber: ação típica (tipicidade) , ilícita 
ou antijurídica (ilicitude) e culpável (culpabilidade). O crime, nessa 
concepção que adotamos, é, pois, ação típica, ilícita  e culpável. 

O estudo analítico ou estratificado nos permite, com clareza, constatar a existência, 
ou não, da infração penal, daí a sua importância. A função do conceito analítico do 
crime é a de analisar todos os elementos ou características que constituem o conceito de 
infração penal sem fragmentá-lo. O crime é, certamente, um todo unitário e indivisível. 
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8 BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal. 16. ed. São Paulo, Saraiva. 2011.
9 GRECO, op. cit. pag. 142.
10 BITENCOURT, op. cit. 93.
11 Apud GRECO, loc. cit.
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Ou o agente comete o delito (fato típico, ilícito e culpável) ou o fato por ele praticado 
será considerado um indiferente penal12.

O fato típico, segundo uma visão finalista, é composto dos seguintes elementos: 
1) Conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva; 2) Resultado; 3) Nexo de 
causalidade entre a conduta e o resultado; 4) Tipicidade13.

A ilicitude, termo sinônimo de antijuridicidade, se caracteriza como uma 
relação de contrariedade, de antagonismo, que se institui entre a conduta do agente e o 
ordenamento jurídico, ou seja, todas as matérias de proibição, reguladas nos diversos 
setores do Direito, são antijurídicas para todo o ordenamento jurídico14.

Como afirma Greco15, a licitude ou a juridicidade da conduta cometida é encontrada 
por exclusão, ou seja, somente será lícita a conduta se o agente houver autuado amparado 
por uma das causas excludentes da ilicitude previstas no Art. 23 do Código Penal. 

Culpabilidade é o juízo de reprovação pessoal que se faz sobre a conduta ilícita 
do agente. Refere-se ao fato de ser possível, ou não, a aplicação de uma pena ao autor de 
um fato típico e antijurídico, ou seja, proibido pela lei penal. São elementos integrantes 
da culpabilidade: 1) Imputabilidade; 2) Potencial consciência sobre a ilicitude do fato; 
3) Exigibilidade de conduta conforme a norma. A ausência de qualquer desses elementos 
é suficiente para impedir a aplicação de uma sanção penal16.

Assim, na precisa conceituação de Zaffaroni17 

Delito é a conduta humana individualizada mediante um dispositivo 
legal (tipo) que revela sua proibição (típica) que, por não estar 
permitida por nenhum preceito jurídico (antijurídica) nem por ser 
exigível do autor que atuasse de outra maneira nessa circunstancia, 
lhe é reprovável (culpável).

Cabe ressaltar que o conceito de crime perverso, aqui tomado por base, refere-se 
________________________________________________

12 GRECO, R. Curso de Direito Penal: parte especial. 20.ed. Rio de Janeiro: Ímpetus, 2008. v.1
13 Ibidem. p. 140.
14 BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal. 16. ed. São Paulo, Saraiva. 2011.
15 GRECO, op cit. 141.
16 BITENCOURT, op. cit. 91.
17 ZAFFARONI, E. R.; PIERANGELI, J. H. Manual de Direito Penal brasileiro: Parte Geral. 5. ed. São Paulo: 
RT, 2004.
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aos crimes cometidos por sujeitos de estrutura perversa. A perversão da qual se trata não 
deve ser confundida, de maneira alguma, com o termo perversidade e tudo que o implica, 
muito embora se saiba que, em toda atuação perversa, encontrar-se um componente de 
perversidade, pela própria meta destrutiva que caracteriza o gozo perverso.

Aqui se mencionará o criminoso perverso, caracterizando-o a partir de um modo 
específico de relação com o mundo, que será detalhado posteriormente.

3 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE O CONCEITO DE PERVESÃO

A perversão era vista antigamente – mais precisamente da Idade Média ao fim da 
Idade Clássica – como forma de corromper e converter os homens ao vício. Segundo 
Roudinesco18, o ato de perverter envolvia a existência de uma autoridade divina e o 
indivíduo era frequentemente associado ao demoníaco, devasso, fraudador, amaldiçoado 
e delituoso.

O substantivo “perversão” surge a partir do latim “perversio” e o 
adjetivo “perverso” deriva de “perversitas” e “perversus”, particípio 
passado do verbo “pervertere”, termo esse utilizado no sentido de 
retornar ou reverter, ganhando cedo a concepção de “deplorável, 
algo desprezível e extravagante”19.

A perversão ocupa, na teoria psicanalítica, um dos mais complexos e difíceis 
conceitos de definir, provocando equívocos tanto pela abordagem médica e psiquiátrica 
com que é geralmente tratado, quanto pela contaminação moralista ou religiosa de que 
dificilmente consegue escapar20.

Inicia-se no século XVII um momento de repressão declarada à sexualidade, 
advinda das transformações pela ascensão da burguesia e a afirmação da família conjugal 
como núcleo primordial. Esse modelo de família seria a confiscadora da sexualidade, a 
qual fica comprometida absolutamente com a função de reproduzir. O casal legítimo e 
procriador dita a lei e, em torno do sexo e da sexualidade, se cala21.

________________________________________________

18 ROUDINESCO, E. A parte obscura de nós mesmos: uma história dos perversos. Trad. André Telles. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2008.
19 Ibidem. p. 9.
20 FERREIRA, G.A.N. Perversões ou Perversão. Revista Estilos da Clínica, USP, v. IV, nº 6, São Paulo, 1999.
21 CORREA, C. P. Perversão: trajetória de um conceito. Estudos Psicanalíticos.  Belo Horizonte,  n. 29, 
set.  2006.  
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Como questão de costume, a sexualidade chega ao século XVIII e passa a ser 
regulamentada por um código externo ao sujeito. Na verdade, as práticas sexuais 
estavam reguladas por três grandes códigos: o Direito Canônico, a Pastoral Cristã e a 
Lei Civil22.

Obviamente, os códigos não visavam privilegiar alguma forma de prazer, mas sim, 
regular os pecados ditos graves, como o estupro, o adultério, o rapto, o incesto e também 
a sodomia. A sexualidade desvinculada do prazer é tida como sua finalidade essencial: a 
reprodução da espécie. Como afirma Valas23, Todo desvio deste objetivo é considerado 
como uma aberração, ligada a uma degenerescência do instinto sexual natural.

A partir de meados do século XIX, a Ciência começa a experimentar teorias sobre 
a sexualidade humana. As primeiras intervenções ainda eram ligadas à medicina legal e 
visavam fornecer suporte ao julgamento do sujeito que infringe as boas normas. Nessa 
época, a difusão de rótulos é acompanhada de adjetivação suspeita. O termo perversões, 
no plural, surge a partir daí na Psiquiatria e na Sexologia, assinalando uma série de práticas 
sexuais consideradas desviantes com relação à norma social, ou moral, ora num sentido 
pejorativo (associada a anomalias e a aberrações), ora positivamente valorizadas24.

 A partir de 1850, os manuais de Psiquiatria elaboraram a primeira lista oficial 
das perversões com os seguintes itens: incesto, homossexualidade, zoofilia, pederastia, 
fetichismo, sadomasoquismo, transvestismo, narcisismo, autoerotismo, coprofilia, 
exibicionismo, voyeurismo, mutilações sexuais25.

Fala-se de ninfomania, satiríase e também de sujeitos que cometem atos ditos 
monstruosos como a necrofilia, pedofilia e assassinatos sádicos. É fácil observar o 
embaraço e a perplexidade dos autores dessa época diante das chamadas anomalias 
da sexualidade para, dentro de um raciocínio médico, descreverem a etiologia de tais 
problemas. Sem uma teoria válida sobre os fatores psicogênicos, a explicação mais 
adequada para tais desvios da norma recaía na questão hereditária.

________________________________________________

22 CORREA, C. P. Perversão: trajetória de um conceito. Estudos Psicanalíticos.  Belo Horizonte,  n. 29, 
set.  2006.   
23 Ibidem. p. 10.
24 FERREIRA, G.A.N. Perversões ou Perversão. Revista Estilos da Clínica, USP, v. IV, nº 6, São Paulo, 1999.
25 CORREA, op. cit. p. 10.
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Na história da humanidade, as perversões sempre ocuparam um lugar de destaque 
nas artes, tanto no Oriente como no Ocidente, com variações e nuances de acordo com 
cada época, cada país ou cultura, acompanhando os costumes. Ora eram marginalizadas 
pela sociedade e pela religião, ora eram altamente valorizadas na literatura e na filosofia, 
como superiores às práticas ditas normais26.

A antiga compreensão médica de oposição entre saúde e doença, ou de normal e 
perverso, dividindo os homens em dois grupos, é desfeita à medida que o inconsciente 
se revela. Hoje, aos olhos da psicanálise, a perversão é entendida enquanto posição 
subjetiva, forma particular de relação com o Outro, e não, aberração27.

4 SUBJETIVIDADE E ESTRUTURA PERVERSA

O termo estrutura, em Psicanálise, refere-se à posição do sujeito frente a questões 
cruciais da existência humana, como o Édipo, a Castração e, consequentemente, seus 
elementos e mecanismos. Diante disso, são consideradas três formações psíquicas 
estruturais: Neurose, Psicose e Perversão.

Na obra de Freud, encontra-se a ideia sobre perversão em constante movimento, 
até chegar à construção sobre a resolução do Édipo, resolução diferenciada entre 
neuróticos, psicóticos e perversos. Em determinado momento, ele aproxima neuróticos 
e perversos, afirmando que um é o negativo do outro; o que é recalcado e inconsciente 
no neurótico corresponde ao atuado no perverso28.

A metapsicologia freudiana, como nos lembra Valas29, há duas explicações para a 
perversão: a primeira é decorrente da polimorfia da sexualidade infantil; a segunda, do 
fetichismo, como recusa à castração. 

A temática da perversão aparece na obra de Freud30 quando ele, ao investigar a 

________________________________________________

26 ROUDINESCO, E. A parte obscura de nós mesmos: uma história dos perversos. Trad. André Telles. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2008.
27 CORREA, C. P. Perversão: trajetória de um conceito. Estudos Psicanalíticos.  Belo Horizonte, n. 29, 
set.2006.
28 SEQUEIRA, V. C. Pedro e o lobo: o criminoso perverso e a perversão social. Psicanálise: Teoria e Pesquisa. 
Brasília, v. 25, n. 2, jun.2009.
29 Valas, P. Freud e a Perversão (D. D. Estrada, Trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1990.
30 FREUD, S. (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: Obras Psicológicas Completas: Edição 
Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Imago, 1996.
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sexualidade infantil, faz distinção entre as inversões e as perversões. Nesse momento 
de sua obra, Freud coloca o processo sexual perverso no desenvolvimento normal da 
sexualidade ao afirmar que a sexualidade infantil é perversa polimorfa. 

É instrutivo que a criança, sob a influência da sedução, possa 
tornar-se perversa polimorfa e ser induzida a todas as transgressões 
possíveis. Isso mostra que traz em sua disposição a aptidão para 
elas (...)31. 

Nesse sentido, a sexualidade infantil é tida como polimorfa porque se manifesta 
em diversos órgãos do corpo sem que isso implique manifestação patológica. Portanto, 
a sexualidade na infância é prazerosa, sob a forma de estímulos e em diversos pontos do 
corpo. A sexualidade infantil apresenta uma tendência perverso-polimorfa que pode ser 
considerada autoerótica, mas que não é perversão sexual propriamente dita. Para Freud, 
essa disposição perversa é parte da constituição normal de todas as pessoas32.

Porém, a permanência na vida adulta dessas características perverso-polimorfas 
constituiria, segundo Freud33, uma perversão. O autor afirma que no desenvolvimento 
normal da sexualidade os neuróticos “recalcam” os impulsos sexuais perversos enquanto 
que, nos perversos, essa sexualidade não sofre recalque nem sublimação, tornando o 
sujeito fixado à pré-genitalidade, ou seja, a diferença entre perversão e “normalidade” 
estaria então na fixação, na exclusividade de determinada prática para alcance da 
satisfação sexual. Freud, ao distinguir sexualidade de perversão, afirmou enfaticamente 
que a sexualidade humana é perversa em seu âmago. Não pode haver manifestação 
da sexualidade humana sem o atravessamento pelas pulsões parciais e pelas formas 
perverso-polimorfas do gozar34.

Porém, ao falar da escolha objetal (definida a partir da resolução edípica e dos 
conteúdos pré-genitais), Freud35 aponta que a perversão tem relação com a castração. 

________________________________________________

31 FREUD, S. (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: Obras Psicológicas Completas: Edição 
Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Imago, 1996.
32 MURIBECA, M. As diferenças que nos constituem e as perversões que nos diferenciam. Estudos 
Psicanalíticos.  Belo Horizonte, n. 32, nov.2009.
33 FREUD, op. cit. p. 119.
34 SEQUEIRA, V. C. Pedro e o lobo: o criminoso perverso e a perversão social. Psicanálise: Teoria e Pesquisa.  
Brasília, v. 25, n. 2, jun.2009.
35 Freud, S. (1927). Fetichismo. In: Obras psicológicas completas, Ed. Standard Brasileira. Rio de Janeiro: 
Editora Imago, 1996.
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Gradativamente, Freud vai conferindo à perversão um mecanismo psíquico específico, 
distinto da neurose e da psicose. Em 1927, ele apresenta o mecanismo próprio que 
possibilitará a instalação da posição perversa: o mecanismo da recusa (Verleugnung).

 Esse mecanismo ocorre a partir da percepção da realidade da diferença entre os 
sexos. É iniciada, então, uma maneira peculiar de se envolver com a angústia de castração. 
O que ocorre é que o menino, ao ver a imagem do órgão genital feminino, recusa a percepção 
real de que a mulher não tem pênis. Isso porque o reconhecimento de tal imagem sustenta 
o perigo – imaginário – de sua própria castração. A recusa é consequência de parte de seu 
narcisismo que se ergue em revolta contra a diferenciação dos sexos36.

Em seu desenvolvimento, o perverso vive a castração materna como algo 
insuportável e cria um objeto que esconde a falta materna: o fetiche. O sujeito fica 
aprisionado a certa infantilidade, de maneira a recusar e desmentir a castração feminina, 
ao mesmo tempo em que a reconhece, sabendo da diferença sexual37.

O perverso não contradiz sua percepção, alucinando um pênis onde não o vê. Ele 
realiza, na verdade, um deslocamento, em que o pênis é representado por outra coisa: 
o fetiche. Assim, o fetiche representa triunfo sobre a castração e, ao mesmo tempo, 
proteção contra essa ameaça assustadora38.

O fetiche se institui, então, numa cena traumática. Freud39 assim descreve esse 
processo de formação:

Antes, parece que, quando o fetiche é instituído, ocorre certo 
processo que faz lembrar a interrupção da memória na amnésia 
traumática. Como neste último caso, o interesse do indivíduo se 
interrompe no meio do caminho por assim dizer. É como se a 
última impressão antes da estranha e traumática fosse retida como 
fetiche. (...) Peças de roupas interiores, que tão frequentemente são 
escolhidas como fetiches, cristalizam o momento de despir-se, o 
último momento em que a mulher podia ser encarada como fálica.

________________________________________________

36 PEREZ, M. T.; PROCHNO, C. C. S. C.; PARAVIDINI, J. L. L. Perversão: uma estrutura, uma montagem 
ou outra coisa? Rev. Mal-Estar Subj., Fortaleza, v. 9, n. 1, mar.2009. 
37 SEQUEIRA, V. C. Pedro e o lobo: o criminoso perverso e a perversão social. Psicanálise: Teoria e Pesquisa. 
Brasília, v. 25, n. 2, jun.2009.
38 SEQUEIRA, op. cit. p. 9.
39 Freud, S. (1927). Fetichismo. In: Obras psicológicas completas da ed. Standard Brasileira. Rio de Janeiro: 
Editora Imago, 1996. p. 182.
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É pelo uso do fetiche que o perverso reluta em destituir a mãe de seus atributos 
fálicos. O fetiche é o que se assemelha mais de perto com o falo imaginário que o perverso 
mantém em sua mãe. Saber que a mãe não tem o falo é que traumatiza o sujeito40. Nessa 
recusa, o indivíduo não se submete à lei paterna (simbólica), desafiando-a. Há uma 
persistência na transgressão que não anula a angústia de castração. A estrutura perversa 
recusa a castração e, transgredindo a lei, o sujeito descumpre o pacto41.

Se se ampliar o raciocínio do âmbito sexual para a posição subjetiva, pode-se 
compreender o perverso aprisionado a esse lugar de sustentação do falo, desafiando 
a Lei, o que abre as portas para a transgressão, para a postura perversa, desafiadora, 
provocadora, de quem se comporta como detentor do falo. Como ensina Pommier42, 
o fetiche pode ser um chicote ou o poder. Os perversos podem exibir-se de diferentes 
formas e a palavra pode ser seu falo.

5 O CRIME PERVERSO

De acordo com Freud43, toda criança, muito cedo, já sente desejo de cometer dois 
atos que a sociedade tem considerado puníveis: cometer o incesto com o parente do 
sexo oposto; matar o do mesmo sexo. A forma como ela lida com isso determinará seu 
futuro desenvolvimento psicológico.

A teoria do recalque – pedra angular da Psicanálise – é decorrente de um 
crime, o edipiano. O Complexo de Édipo é o mito concebido por Freud para tentar 
formalizar a dimensão estrutural da violência, isto é, a pulsão. Para Freud44, os dois 
crimes primordiais – parricídio e incesto – deram origem à própria civilização humana. 
O mito do parricídio, expresso em Totem e Tabu45, destaca a existência de uma violência 
estrutural na história da humanidade.

Sendo assim, para a psicanálise freudiana, o laço social pôde existir a partir desse 
________________________________________________

40 IGLESIAS, E. L. O que nos espera: perversão com charme de moralidade. Cogito, Salvador, 2012.
41 SEQUEIRA, op. cit. p. 8.
42 apud SEQUEIRA, V. C. Pedro e o lobo: o criminoso perverso e a perversão social. Psicanálise: Teoria e 
Pesquisa.  Brasília, v. 25, n. 2, jun.2009.
43 Freud, S. (1927). Fetichismo. In: Obras psicológicas completes: Ed. Standard Brasileira. Rio de Janeiro: 
Editora Imago, 1996.
44 Freud, S.(1913). Totem e Tabu. In: Obras psicológicas completas: Ed. Standard Brasileira. Rio de Janeiro: 
Editora Imago, 1996.
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crime primordial e da lei decorrente dele. Isso deu origem a uma lei universal: com a 
lei e o crime começava o homem. O outro mito, o de Édipo, foi concebido para tentar 
formalizar como cada um articula a lei universal no particular da subjetividade. 

Pode-se caracterizar o crime, de certa forma, como uma falha resultante de uma 
ligação fraca no contexto pelo qual o sujeito circula nas relações sociais, impedindo que 
os laços simbólicos se estabeleçam no âmbito das trocas. Sendo assim, trata-se de um 
ato que se encontra situado fora de uma lei. Não de uma lei qualquer, já que a lei em 
questão é aquela que não reconheceu o sujeito em termos de uma filiação tampouco em 
termos de seus direitos de cidadão. Há a falha de uma lei, no caso, da lei paterna .

Frequentemente há bombardeios de notícias sobre crimes bárbaros: crimes sexuais 
e de torturas, violências contra mulheres, crianças e idosos. Chocam tanta crueldade e 
voracidade das pessoas que cometem essas aberrações, seres que gozam do sofrimento 
do outro, que gozam ao ver o terror e o medo nos olhos do outro.

Nesse momento, depara-se com o perverso. Segundo Pereira47, o objetivo deste 
é escandalizar. Esses sujeitos, segundo o autor, têm o poder de transformar a dor em 
prazer, o horror da castração em motivo de gozo, a degradação em valorização narcísica. 
Ele deflagra a lei, instaura seu prazer como o único a ser realizado, recusa as leis sociais, 
a ética, a moral e a compaixão em nome de seu prazer.

O perverso, de acordo com Martins48, é alguém que pratica determinado ato 
contra a lei e não sofre, mas, via de regra, faz sofrer moralmente o outro. 

6 CRIMES PERVERSOS NA HISTÓRIA

A título de exemplo, explana-se acerca de três casos: Gilles de Rais, Marquês 
de Sade e Suzane Richthofen, sendo cada um referente à sua época: Idade Média, 
________________________________________________

45 Ibidem. p. 181.
46 FARIAS, F. Gozo, crime e laço social. Série Cadernos de Psicologia Nº 4. Rio de Janeiro: Instituto de 
Psicologia da UERJ, 1996. p. 8.
47 PEREIRA, M.; CAMPOS, D. T. F. Psicodinâmica do ato perverso de fazer sofrer. In: IV Congresso 
Internacional de Psicopatologia Fundamental e X Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental, 
2010, Curitiba.
48 MARTINS, F. Psicopathologia II: Semilogia Clínica: investigação teórico clínica das síndromes 
psicopatológicas clássicas. Brasília: Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia, 2003.

p. 222 - 239



234Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 1                                jul. / dez. 2013

Modernidade e Contemporaneidade, respectivamente.

Nascido em 1404, Gilles de Rais, que serviu de inspiração para a personagem do 
famoso conto Barba Azul, tornou-se um criminoso trágico mas pertencia à família nobre 
e muito rica. Perdeu os pais ainda na infância e, aos 11 anos, foi entregue aos cuidados 
de seu avô, considerado homem rígido e temido por sua violência, avidez e cinismo. Foi 
iniciado no crime (ao menos enquanto espectador) e tudo que o envolve – assassinatos, 
torturas, estupros, estripações – aos 11 anos, e aos 16 casou-se com Catarina de Thouars, 
neta da segunda mulher de seu avô49.

Mais tarde, o rapaz se tornou um brilhante líder guerreiro, abandonando então o 
crime para pôr-se a serviço de uma personalidade oposta a sua: Joana d’Arc. Guerreou 
bravamente e, em seguida, foi nomeado Marechal da França: Gilles de Rais foi um 
soberbo líder guerreiro. Julgada culpada de um crime perverso por travestir-se de 
homem, apontada como herética, relapsa, idólatra, Joana D’arc foi acusada, a despeito 
de sua virgindade, de envolvimento com o Diabo50.

Depois da morte de seu avô, em novembro de 1432, Gilles de Rais abandonou 
o papel de herói e guerreiro para embrenhar-se no crime. Foram aproximadamente 
trezentas crianças sequestradas, estranguladas, estripadas, molestadas, cujas cabeças 
eram cortadas e, em seguida, colecionadas em seus torrões. Em alguns momentos, as 
crianças eram dependuradas em ganchos e sodomizadas. Após serem mortas, tinham 
suas vísceras retiradas e, sobre estas, Gilles de Rais se masturbava51.

Quanto aos assassinatos, Susini52 relembra as palavras de Gilles de Rais em suas 
confissões:

Não procurei senão meu deleite carnal. Por que razão, nesta hora em 
que já estou desligado de tudo quanto é terrestre vos ocultaria que 
ao praticar sodomia, ao matar e reduzir a pó tantas belas crianças, 
não fiz mais do que procurar a alegria que me davam seus corpos 

________________________________________________

49 ROUDINESCO, E. A parte obscura de nós mesmos: uma história dos perversos. Trad. André Telles. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2008.
50 ROUDINESCO, E. A parte obscura de nós mesmos: uma história dos perversos. Trad. André Telles. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2008.
51 Ibidem. p. 39.
52 SUSINI, M. L. O autor do crime perverso. Trad. Procópio Abreu. Rio de Janeiro: Cia. de Freud, 2006.
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quentes primeiro, depois gelados entre meus braços? Por que razão 
vos ocultaria eu que essa alegria se prolongava ainda quando, com 
as minhas mãos esquartejava, como animais no matadouro, aqueles 
que acabava de amar, que sentir o odor de sua carne queimada me 
lançava numa forma de desmaio?
(...)
Eu os estrangulava. Quando eles desfaleciam, praticava neles 
o vício da sodomia. Quando estavam mortos, beijava nos lábios 
alguns dos rostos mais bonitos.

Somente em 1440, Gilles de Rais foi levado ao banco dos réus e, passando 
às confissões, ele declarou que seus crimes foram cometidos por iniciativa própria 
conforme a inclinação de seus sentidos, sem que seus comparsas tivessem a menor 
participação neles. A princípio, excomungado, Gilles de Rais foi reintegrado ao seio da 
Igreja, depois enforcado e queimado53.

Gilles de Rais perverteu não apenas a ordem da Lei, mas também a própria ordem 
da lei do crime ao cometer crimes sexuais (crimes perversos, vãos, ‘contra a natureza’ e 
por puro deleite) que não visavam nem destruir um inimigo nem eliminar um adversário, 
apenas aniquilar o humano no homem – Gilles de Rais tornou-se o agente de seu próprio 
extermínio54.

Na era da Modernidade, tem-se o escritor francês Donatien-Alphonse-François: 
O Marquês de Sade. Nasceu em Paris, morreu em Charenton e cresceu no cerne dos 
ideais libertinos. Semelhante a Gilles de Rais, Sade conviveu com homens devassos, 
procedentes de uma nobreza arrogante, sem limites nos exercícios dos prazeres55.

Ao contrário de Gille de Rais, o Marquês de Sade nunca adentrou para o crime 
radical, uma vez que era na escrita que realizava a inversão da lei. Abominado por 
uns e aclamado por outros, Sade passou grande parte de sua existência em prisões e 
no hospício, vivendo os últimos anos de sua vida no sanatório de Charenton, onde 
pôde romper as barreiras do enclausuramento e escrever inúmeras obras sobre os mais 
obscuros desejos e comportamentos sexuais do homem56.

________________________________________________

53 Ibidem. p. 7.
54 ROUDINESCO, E. A parte obscura de nós mesmos: uma história dos perversos. Trad. André Telles. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2008.
55 SUSINI, M. L. O autor do crime perverso. Trad. Procópio Abreu. Rio de Janeiro: Cia. de Freud, 2006.
56 ROUDINESCO, op. cit. 42.
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Foi condenado à morte por crime, blasfêmia, sodomia e envenenamento. Quando 
preso, passou do status de perverso sexual ao de teórico das perversões humanas. 
Justamente nesse período de confinamento, Sade aproveita para conquistar a mais 
elevada das liberdades: a liberdade de dizer tudo, ou seja, de escrever tudo57.

Aos olhos de Royer-Collard, Sade era considerado um irrecuperável pervertedor:

Seu lugar não é no hospital, mas num presídio ou numa fortaleza. Sua loucura 
é perverter. A sociedade não pode ter esperanças de tratá-lo, deve submetê-lo à mais 
severa confinação. A liberdade que ele goza em Charenton é demasiado grande. Pode 
comunicar-se com um numero bastante grande de pessoas dos dois sexos... Prega sua 
horrível doutrina a alguns; empresta seus livros a outros.

Sendo assim, por não ser considerado nem louco, nem criminoso e nem tolerável 
pela sociedade, Sade, com suas obras inclassificáveis, fez surgir um caso de novo 
gênero, ou seja, um perverso – louco moral, semilouco, louco lúcido58.

Suas obras mais importantes são Os 120 dias de Sodoma, Justine ou as desgraças 
da virtude, A Filosofia na Alcova, Pauline e Belval, Julieta ou as prosperidades do vício. 
Como lembra Roudinesco59, Sade tenta normalizar a perversão e aboli-la enquanto parte 
obscura da existência humana por meio de seus textos e relatos estarrecedores, narrando 
cenas de sexo extravagante e situações grotescas, e exaltando o crime, o incesto e a 
sodomia. 

Por fim, pode-se exemplificar a perversão na Contemporaneidade com o caso 
de Suzane Von Richthofen. Em 31 de outubro de 2002, ocorreu um crime brutal de 
parricídio que abalou a sociedade brasileira: a morte do casal Von Richthofen, planejada 
por Suzane, filha do casal, seu namorado Daniel Cravinhos e o irmão dele, Cristian 
Cravinhos.

Na madrugada de 31 de outubro, Daniel e Cristian foram guiados por Suzanne 
até o local do crime: o quarto de seus pais. Em seguida, Suzane se retirou do quarto e 

________________________________________________

57 SUSINI, op. cit. 8.
58 ROUDINESCO, op. cit. 42.
59 Ibidem. p. 41.
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os aguardou no térreo da casa. Manfred e Marísia Richthofen foram mortos a golpes de 
barra de ferro na cabeça enquanto dormiam. 

Após o assassinato, foi montada uma cena pelo grupo para simular um latrocínio. 
Na biblioteca, Suzane espalhou papéis, contas a pagar e roubou aproximadamente US$ 
5 mil, R$ 8 mil e algumas joias. No quarto do casal, próximo ao braço do pai, foi 
encontrado um revólver calibre 38, pertencente a Manfred, que fora plantado por Daniel.

Depois de simular surpresa diante dos indícios de "assalto", Suzane cumpriu 
o roteiro combinado com o namorado: Ao chegar a casa com seu irmão Andreas 
Richthofen, que nada sabia do ocorrido, Suzane ligou para Daniel pedindo ajuda e 
obedeceu a seu conselho de chamar a polícia. Antes de confessar o crime, a moça chora 
no funeral dos pais ao lado do irmão.

Atualmente, Suzane cumpre pena de 39 anos de reclusão em regime fechado pelo 
homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa das 
vítimas. A surpresa e a indignação popular diante desse caso nasceram das reações da 
jovem sobre a morte dos pais. Declarações frias, muitas vezes contraditórias, e ausência 
de arrependimento aparente trouxeram à tona uma personalidade instigante, o que 
rendeu contra ela a opinião pública e a repercussão nas áreas do Direito e da Psicologia.

Prazer em gerar angústia aos outros, desrespeito a figuras de autoridade, 
enfrentamento das leis e normas sociais, ausência de remorso e culpa, eis algumas das 
características que compõem o caso de Suzane Ritchtofen. A transgressão de tudo que é 
estabelecido como normal na sociedade é variável constante. O criminoso de estrutura 
perversa reconhece a norma mas o faz colocando-a à prova, negando-a. Enquanto o 
neurótico ultrapassa o sinal fechado para mostrar que há uma lei, o perverso burla para 
mostra como a lei é fraca.

7 CONCLUSÃO

Diante das reflexões aqui sugeridas, conclui-se que este trabalho é uma contribuição 
inicial para o estudo da relação entre perversão e criminalidade, que certamente merece 
aprofundamento. É possível pensar o ato criminoso perverso como uma tentativa de se 
inscrever enquanto sujeito executor de um ato que simbolize algo, ou seja, uma maneira 
de o criminoso encontrar uma significação enquanto sujeito. 
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A perversão formada pelos que marcam seu compromisso com a transgressão, 
com a violação da lei, da moral ou dos costumes, decorre da identificação do sujeito 
com a lei. Nesse caso, o sujeito nega a lei para afirmá-la em outro nível. A estrutura 
perversa, nesse sentido, se torna um facilitador da conduta criminosa, uma vez que há 
uma elevação do sujeito à condição de autor da lei.

O que se está colocando em pauta é a possibilidade de entender o crime como algo 
que remete a uma posição subjetiva resultante de uma modalidade defensiva frente ao 
desejo do Outro. A lógica perversa regula seu gozo pela anulação do campo simbólico, 
fazendo com que o corpo do outro se torne apenas um fetiche, e isso, certamente, 
encontra ressonância nos laços sociais contemporâneos.

O delito está para o sujeito no lugar em que faltam palavras. O delito cumpre 
o papel de dizer algo, no âmbito individual e social. Ele não é só uma busca por 
gratificações imediatas mas também um pedido de reconhecimento, tentativa de incluir-
se na Lei, por isso tudo que se puder fazer para efetivar uma Lei simbólica, para garantir 
cidadania e pertença social atuará na prevenção do aumento da criminalidade.
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DIREITO PENAL E PREOCUPAÇÃO PELAS VÍTIMAS: 
A RENOVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE OFENSIVIDADE E DE              

PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS APÓS A EXPERIÊNCIA DO                 
TOTALITÁRISMO

CRIMINAL LAW AND CONCERN FOR THE VICTIMS: 
A RENOVATION OF THE PRINCIPLES OF OFFENSIVENESS             

AND PROTECTION OF LEGAL ASSETS AFTER THE                             
TOTALITARISM EXPERIENCE
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Wilson Franck Junior 2

RESUMO: Os autores analisam o surgimento da ideia de crime como ofensa a bens jurídicos e 
acompanham sua evolução desde a experiência liberal e iluminista, com sua respectiva derrocada 
e mitigação no totalitário Direito Penal nacional-socialista, até seu ressurgimento e renovação 
nos dias atuais. Os autores defendem a ideia de que o princípio de ofensividade, enquanto 
garantia assegurada nas Constituições do Pós-guerra, tem como principal fundamento a ideia 
de proteção e de preocupação pelas vítimas, movimento este já iniciado na modernidade com 
o Estado Liberal, mas retomado em agudeza, profundidade e força após o Holocausto nazista.

Palavras-chave: Ofensividade. Bem jurídico. Mecanismo vitimário. Liberdades individuais.  

ABSTRACT: The authors examine the appearance of the idea of as an offense against legal 
assets and follow its evolution since the liberal and illuminist experience, with its consequent 
downfall and mitigation in the totalitarian national-socialist criminal law until its revival and 
renovation today. The authors defend the idea that the principle of offensiveness, as an guaranteed 
safeguarded in post-war Constitutions, whose main foundation is the idea of and concern for 
victims, which has already begun with the modern liberal state, but resumed in sharpness, depth 
and strength after the Nazi Holocaust.

Keywords: Offensiveness. Legal Assets. Vitimary Mechanism. Individual freedoms.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A presente investigação tratará do surgimento da ideia de crime como ofensa a bens 
jurídicos, resgatando o contexto histórico de seu aparecimento, os motivos que ensejaram 
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sua derrocada nos Estados Totalitários e, por fim, também sua respectiva renovação a 
partir das Constituições do Pós-guerra. A investigação vincula-se à tradição da história 
das ideias jurídicas, o que implica, por certo, considerações de cunho político e cultural, 
o que é feito a partir da análise das várias concepções de Estado que determinaram as 
transmutações do conceito de Bem Jurídico e Ofensividade, iniciando-se na modernidade 
com o Estado Absolutista, seguido pelo Estado Liberal de Direito (próprio das ideias 
iluministas) e do Estado Totalitário, até os atuais Estados Democráticos de Direito.  Ao 
fim, defendemos a ideia de que o princípio de ofensividade, enquanto garantia assegurada 
nas Constituições do Pós-guerra, tem como principal fundamento a ideia de proteção e de 
preocupação pelas vítimas, movimento já iniciado na modernidade com o Estado Liberal 
mas retomado com maior agudeza, profundidade e força após o Holocausto nazista.

2 O ABSOLUTISMO E A AUSÊNCIA DE LIMITES À VIOLÊNCIA ESTATAL

Queres seguir os velhos caminhos 
por onde andam os homens perversos? 

(Jó 22,15-20)

A formação dos Estados modernos nasce com o monopólio público do poder 
punitivo e a consequente supressão da tradicional autoridade das nobrezas locais, em 
favor da concentração da atividade judiciária nas mãos de funcionários a serviço dos 
reis.  O conceito de delito fundava-se (nessa época em que a autoridade absoluta dos reis 
se apoiava no poder do discurso representado pela Igreja católica romana) na quebra 
do dever de lealdade, fidelidade e obediência por parte do súdito-acusado. Violador do 
mais importante dever do súdito – o de cumprir as leis emanadas do soberano em nome 
de Deus – o acusado passava a não mais gozar do status de cidadão, que somente existia 
por seu vínculo moral com o monarca, e tornava-se um inimigo do Estado3.

O caminho para a formação e a consolidação dos Estados absolutistas passou pela 
submissão do poder local por meio da força bruta; a criação dessas unidades políticas foi 
também a imposição da lei por meio do poderio bélico. Por essa razão, nesse período, a noção 
de inimigo do Estado ou inimigo do Rei, distante das atuais proposições relativizadoras 
da cidadania, relacionava-se com a noção de inimigo militar.  O criminoso desafiava o 
Príncipe e sua máquina de guerra, e devia estar disposto a enfrenta-lo em armas, pois a 

________________________________________________

3 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 40.
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força da Lei é a força do Príncipe4. O ritual que precedia a execução da sentença tinha 
a liturgia própria das paradas militares. A pesquisa de Foucault descreve com precisão 
esse rito. Os oficiais iam a cavalo segundo a seguinte ordem: à frente, dois sargentos de 
polícia; em seguida, o paciente; depois deste, Bonfort e La Corre caminhavam juntos à 
sua esquerda e davam lugar ao escrivão que os seguiria; e, dessa maneira, seguiam até 
praça pública do grande mercado onde era executado o julgamento5.

Escoltado pela guarda do monarca, formada por um cortejo de militares e 
burocratas, o acusado seguia para a praça pública, onde não era julgado, mas sim, 
“executado” contra si um “julgamento” em que os métodos de produção de provas 
eram talvez mais gravosos do que a própria pena. O réu sentia então o peso da mão 
do Soberano, que lhe mostrava sua “justiça armada”, o “gládio que pune o culpado é 
também o que destrói os inimigos”6.

No julgamento, ocorriam os suplícios, que nada mais eram do que longas e 
sanguinolentas sessões de tortura, que tinham por principal objetivo a extração da 
confissão. A confissão, assunção incontestável de culpa, era muito mais do que uma 
prova. Com ela, o acusado submetia-se novamente à vontade do Monarca, voltava a ser 
um súdito, reafirmava a veracidade da acusação e comprovava a infalibilidade da justiça 
do Príncipe. E acima de tudo inocentava o Monarca das atrocidades que se seguiriam 
e assumia o merecimento delas7. O acusado, pacificamente, se transformava em Tofet 
público8. De fato, a escusa pelo que se passaria depois era necessária pois a marca das 
punições na Idade Moderna era sua total desproporcionalidade em relação aos delitos 
cometidos, que tinha por fim evidenciar a absoluta fragilidade do súdito frente ao poder 
real, desafiado por sua insurgência. Por mais insignificante que fosse o crime, as penas 
eram severas e geralmente resultavam na morte do “paciente”. O objetivo da punição 
era muito menos fazer “justiça” adequando a sanção à gravidade do delito, do que 
mostrar aos demais súditos que o Príncipe tinha muito poder e que estava, sem qualquer 
pudor, disposto a utilizá-lo.

________________________________________________

4 FOUCAULT, M. Vigiar e Punir, p. 41.
5 FOUCAULT, M. Vigiar e Punir, p. 41.
6 FOUCAULT, M. Vigiar e Punir, p. 42.
7 Sobre a confissão como instrumento de absolvição dos perseguidores, cfr., desde uma perspectiva 
antropológica: GIRARD, René. 7 A rota antiga dos homens perversos. São Paulo: Paulus, 2009, p. 128.
8 Tofet é o nome de uma elevação no vale de Bem-Enom, perto de Jerusalém; altar de Moloc, onde se 
ofereciam sacrifícios humanos.

p. 240 - 252



243Revista Científica da OAB    Teresina    v. 1     n. 1                                jul. / dez. 2013

O direito penal não era então o “direito penal do resultado”, como proporia 
posteriormente Beccaria9, e sim, o “direito penal da mera desobediência”. A credibilidade 
das determinações do soberano era, portanto, o objeto por excelência da tutela penal. 
Obedecer à lei, mesmo que inútil ou mesmo injusta, era obedecer ao Soberano e a ele 
demonstrar lealdade, conforme explicação contida neste documento de época:

Mesmo supondo que não haja prejuízo nem injúria ao indivíduo, 
se foi cometida alguma coisa proibida por lei, é delito que exige 
reparação porque o direito do superior é violado e é injuriar a 
dignidade de seu caráter10. 

O que legitimava esse estado de coisas era o caráter transcendental da autoridade 
do Soberano, seu “direito divino” de reinar. Religião, moral e direito eram indistintos 
pois da religião cristã derivava a moral, que era o signo do justo, do qual o direito era 
símbolo. Quem pecava, automaticamente delinquia, e a desobediência ao Rei, coroado 
pelo Papa sob a bênção de Deus, era um pecado grave. Obedecer ao Príncipe era 
obedecer a Deus: Quando alguém pecar, fazendo sem sabê-lo, o que o Eterno proibiu 
fazer, será culpável e sofrerá a pena de sua iniquidade. (Levítico 5,17). Deus e, por 
lógica, o Rei (preposto de Deus na Terra), puniria aquele que fizesse algo proibido por 
Ele, mesmo quem não soubesse da proibição.

A sacralização da figura do Rei era evidenciada por textos legais que emulavam 
trechos da Bíblia Sagrada:

Eu, o Eterno, teu Deus, sou um Deus zeloso que castiga a iniquidade 
dos pais na pessoa de seus descendentes até a terceira e a quarta 
geração descendentes dos que me odeiam. 

(Êxodo, 20, 5)

Substituindo Deus pelo soberano tem-se o seguinte nas Ordenações Filipinas:

Lesa Majestade quer dizer traição cometida contra a pessoa do Rey, 
ou seu Real Estado que he tão grave e abominável crime, e que os 
antigos Sabedores estranharão, que o comparavão á lepra, porque 
assi como esta enfermidade enche todo corpo, sem nunca mais 
poder se curar, e empece ainda os descendentes de quem a tem, e 
aos que com ele conversão, pólo que he apartado da comunicação da 
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9 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução de Vicente Sabino Junior. São Paulo: Editora 
CD, 2006, p. 91.
10 FOUCAULT, M. Vigiar e Punir, p. 41.
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gente; assi o erro da traição condena o que a commette e o empece e 
infama os que de sua linha descendem, postoque não tenhão culpa. 

(Livro V, título IV)

O crime era como a lepra, a cólera de Deus, terrível castigo bíblico em forma de 
doença que atingia o ímpio e seus descendentes. Essa desgraça, tal qual as maldições 
do Deus de Abraão, poderia atingir o acusado e sua prole. Esse penalismo místico 
desconhecia a culpabilidade, a pessoalidade das penas, os princípios da legalidade e da 
ofensividade. Observando a realidade do apagar de luzes da idade moderna, homens 
como Beccaria, Locke, Hobbes, Pufendorf, Hommel, Bentham, Pagano e Romagnosi11 
começaram a pensar as bases de um direito penal laico, racional, útil e humanista. Um 
direito penal que limitasse o poder do Estado ao necessário para manter a paz entre os 
homens, que abolisse os espetáculos de crueldade, que fosse instrumento para garantir a 
Liberdade. Começaram, enfim, a pensar esse horizonte que até hoje ainda é perseguida.

3 BEM JURÍDICO, OFENSIVIDADE E A TRANSIÇÃO DO DIREITO LIBERAL 
ILUMINISTA AO NACIONAL-SOCIALISTA ALEMÃO

Se de fato caí em erro, 
meu erro só diria respeito a mim... 

(Jó 19, 2-7)

O grande legado dos pensadores iluministas foi o combate às tiranias e ao 
obscurantismo dos Estados despóticos. Buscava-se o reconhecimento do que Kant 
chamava de liberdade negativa12, que pressupunha nova forma de compreender o Direito.  
Nos pensamentos medieval e moderno, os direitos dos homens estavam condicionados 
à sua relação com o soberano, que era ao mesmo tempo seu garantidor, criador e juiz. À 
margem desse laço sagrado, não havia qualquer expectativa de direito pois, rompido o 
vínculo com o Soberano, estava também rompido o vínculo com Deus. 

Para o novo pensamento que se formava, inspirado na filosofia escolástica, os 
homens nasciam com direitos naturais, que lhes eram próprios e incondicionais. Dada 
sua necessidade gregária, os homens agrupados em comunidades cederiam parcela de 
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11 FERRAJOLI, LUIGI. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. Trad. Ana Paulu Zomer et al. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 372.
12 KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. Trad. António Ulisses Cortês. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2004, p. 352
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sua liberdade (direito natural central) em troca de segurança13. O Reino não poderia 
mais ser considerado proprietário das almas ali viventes, mas sim, produto da cessão de 
direitos dos súditos para a formação de um contrato social. 

Uma das principais consequências de pensar a formação do Estado como um 
contrato era a de que não mais se poderia defender a supressão de direitos sem um motivo 
útil à comunidade. Surge daí o princípio do mínimo de estado quanto necessário14, 
corolário da doutrina utilitarista, que em nenhum campo teve tanta importância quanto 
no Direito Penal. A doutrina que pregava a existência de direitos imanentes aos homens e 
a colateralidade da relação entre cidadão e Estado serviu de pano de fundo para a edição 
do livro Dos Delitos e das Penas, do Marques de Beccaria, considerado por muitos 
como a certidão de nascimento do direito penal secularizado15. Essa obra emblemática 
do período iluminista (1764) trouxe à luz aspectos fundamentais dos Direitos Penal 
e Processual Penal, muitos dos quais discutidos até hoje. Aqui se aterá ao tema deste 
artigo: o princípio da ofensividade penal.

O princípio da ofensividade parte da hipótese de que o Direito Penal só pode 
incidir sobre os cidadãos se houver lesão ou risco a terceiros ou à coletividade (nulla 
Lex poenalis sine iniuria). O direito, nesse prisma, é visto como instrumento de garantia 
à ordem e à convivência social. Um dos teóricos mais influentes da época, Thomas 
Hobbes, acredita que o uso das leis, as quais considerava não mais do que regras 
autorizadas, não tem por finalidade impedir o povo de realizar ações voluntárias, senão 
dirigir e controlar estas de tal forma que os súditos não se lesionem mutuamente16.

Como se lê, as leis não eram, para Hobbes, mais do que regras autorizadas. Nota-
se que perderam de todo seu caráter divino e místico. Desobedecer à lei passava a ser 
apenas desobedecer à lei. Além disso, não eram mais os desígnios de Deus decretados 
pelo Príncipe. A nova medida das leis era o povo, era para ele que elas eram feitas a 
fim de que, por ele, fossem cumpridas. Há aqui uma evidente ruptura entre moral e 
direito, que permitiu tanto a laicização das leis penais, quanto a liberdade de culto, valor 

p. 240 - 252

________________________________________________

13 FERRAJOLI, L. Direito e Razão, p. 372.
14 FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e Direito Penal: a Constituição Penal. 2ª Ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2012, p. 68.
15 D’AVILA, Fábio Roberto. Ofensividade em Direito Penal: Escritos sobre a teoria do crime como ofensa 
a bens jurídicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 60.
16 FERRAJOLI, L. Direito e Razão, p. 372.
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fundamental das sociedades democráticas e que foi, pela primeira vez, positivado na 
Declaração de Direitos de Virgínia (EUA), de 1776:

Art. 18 A religião ou o culto devido ao Criador e a maneira de 
desobrigar-se dele devem ser dirigidas unicamente pela razão 
e pela convicção; jamais pela força e pela violência, de que se 
segue que todo homem deve gozar de inteira liberdade na forma 
do culto ditado por sua consciência, e também da mais completa 
liberdade na forma do culto ditado pela consciência, e não deve 
ser embaraçado nem punido pelo magistrado, a menos, que, sob 
pretexto de religião, ele perturbe a paz ou a segurança da sociedade. 
É dever recíproco de todos os cidadãos praticar a tolerância cristã, 
o amor à caridade uns com os outros.

Como se lê na Declaração, de nítida influência iluminista, o culto de qualquer 
religião só seria proibido se afetasse a paz ou a segurança da sociedade portanto passa 
a ser a sociedade dos homens o objeto da tutela penal, e não, a religião. O centro de 
gravidade do crime se desloca e surge o direito penal do fato danoso. A medida do delito 
e a razão de punir agora estariam vinculadas ao dano que o súdito causou a outro súdito, 
ou à coletividade, e não, à sua felonia, e, por isso, a medida do delito era agora seu 
resultado. Beccaria foi sem dúvida o mais importante expoente dessa ideia:

Alguns delitos destroem imediatamente a sociedade ou quem a 
represente. Outros ofendem a segurança particular de um cidadão 
na vida, nos bens ou na honra. Outros mais são ações contrárias ao 
que cada um seja obrigado a fazer, ou a não fazer, em atenção ao 
bem público. Qualquer ação, que não se inclua entre os dois limites 
anteriores, não  pode ser chamada de ‘delito’ ou, como tal, punida, 
a não ser pelos que têm interesse de assim denominá-la17. 

O pensamento iluminista encontrou eco nos revolucionários franceses e, 
consequentemente, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Na 
busca do que Kant chamava liberdade em sentido negativo18, liberdade oponível contra 
o Estado, os constituintes estamparam ali a visão utilitarista do Direito Penal, defendida 
em especial por Bentham19. O Direito Penal na Carta, de 1789, foi a forma de propiciar 
o exercício mútuo da liberdade:

Art. 4º A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique 
o próximo: assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem 
não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros 
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17 BECCARIA, C. Dos delitos e das penas, p. 93.
18 KAUFMANN, A. Filosofia do Direito, p. 352.
19 BENTHAN, Jeremy. Teoria das Penas Legais e Tratado dos Sofismas Políticos. Leme: EDIJUR, 2002, p. 165.
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membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites 
apenas podem ser determinados pela lei.
Art. 5º A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo 
que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser 
constrangido a fazer o que ela não ordene. [...]
Art. 10º Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo 
opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a 
ordem pública estabelecida pela lei.

O Direito Penal proposto na Declaração de 1789 não estava a serviço do Soberano, 
nem do reino, nem da elite, tampouco da religião. Estava, sim, a serviço do mais fraco, 
do débil, do indivíduo em face do mais perigoso inimigo do homem e de sua liberdade, 
o Estado. Como anteriormente foi dito, a criminalização de condutas passou a tutelar o 
indivíduo e a comunidade. O humanismo renascentista finamente chegava ao Direito. 
Com o Direito Penal voltado para o fato, os homens não mais seriam punidos por suas 
opiniões, crenças, raças, posições políticas, desde que isso não afetasse os direitos alheios.

No começo do século XIX, Birnbaum e Feurbach, inspirados nas concepções de 
Locke20, passaram a defender a ideia de que o objeto de tutela da norma não eram os 
direitos individuais (o Estado era visto também como sujeito de direitos individuais), 
mas sim, valores partilhados por toda a comunidade, ou bens jurídicos. A eleição do bem 
jurídico é fundamental para que o princípio da ofensividade tenha verdadeiramente o 
caráter de garantia pois, ampliando demasiadamente o rol dos bens jurídicos protegidos 
pelo Direito Penal ou elegendo-os com base em valores antidemocráticos, torna-se 
possível novamente utilizar a legislação em favor das tiranias e desamparar o povo.

Foi exatamente o que ocorreu no fim do século XIX. Em reação às teorias 
Darwinistas do Direito Penal, que negavam o direito penal do fato e tencionavam retornar 
ao direito penal de autor (fisiologismo jurídico) e, com sacralização da pátria, e o ideário 
ufanista alimentado pelas inúmeras guerras no território europeu, o Estado passa a ser 
a grande vítima, o grande sujeito da proteção do Direito Penal. Surge o formalismo 
ético21. Grandes autores como Binding e Liszt defenderam a existência do bem jurídico 
como o direito do Estado às ações ou omissões impostas sob a ameaça de pena. Esse 
retrocesso, como nos lembra Ferrajoli22, ocorreu na segunda metade do século XIX 
e estava em sintonia com a reação anti-iluminista e antigarantista. São conceitos que 
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20 FERRAJOLI, L. Direito e Razão, p. 375.
21 FERRAJOLI, L. Direito e Razão, p. 375.
22 FERRAJOLI, L. Direito e Razão, p. 375.
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perderam toda função axiológica e, por isso, seu significado não só se amplia, senão que 
conhece uma radical alteração de seu referente empírico, que se desloca dos interesses 
individuais afetados para o interesse do Estado. Mas esse interesse, que inicialmente 
era ligado à ideia de valores que o Estado considera dignos de proteção, passou a ser, 
mais tarde, simplesmente um interesse na obediência ou na fidelidade dos cidadãos23.

Ao formalismo ético da Escola Clássica do Direito Penal segui-se a Escola Jurídica 
Sul ocidental alemã, ou Escola de Baden, defensora do conceito metodológico do bem 
jurídico24. Para juristas como Honig, Grünhut e Schwinge, o bem jurídico teria função 
teleológica, sendo expressão última da ratio legis25, e transforma-se em um instrumento 
positivo e auto reflexivo de legitimação dos interesses tutelados (...) assumidos como 
‘valores ético-culturais’26. Sepulta-se assim a separação entre direito e moral, e a busca 
por valores comunitários justificadores da tutela penal seria futuramente utilizada pelos 
juristas da Escola de Kiel para pensar um direito penal erigido sobre a violação de dever, 
o desvalor da atitude interna ou pela infidelidade ao Estado ou a seu Chefe27.

Como já foi dito, a escolha de bens jurídicos calcada em valores antidemocráticos 
conduz à supressão da natureza garantista do princípio da ofensividade. Se se 
observarem os bens jurídicos tutelados pelo Código Rocco, por exemplo (que teve 
enorme influência no Código Penal brasileiro ora vigente), vê-se que possibilitam a 
punição daquele que nenhum mal fez à sociedade ou a terceiros mas que, por ter outra 
fé ou outros costumes, era alvo de perseguição pelo regime de Mussolini. Entre as 
inúmeras abstrações catalogadas no Código Rocco como bens jurídicos e como rótulo 
de outras tantas classes de delito, estão, por exemplo, a personalidade do Estado, a 
administração pública, a atividade judicial, a religião do Estado, o respeito para com 
os mortos, a ordem pública, a fé e a economia pública, a indústria e o comércio, a 
moralidade e os bons costumes, o pudor e a honra sexual, a integridade da estirpe, a 
família, o matrimônio, a moral e os deveres de assistência familiar, o patrimônio e, só 
em último caso, a integridade física das pessoas.
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23 FERRAJOLI, L. Direito e Razão, p. 375.
24 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Penal: Parte Geral. Tomo I. 1ª Ed. brasileira. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 115.
25 DIAS, J. F. Direito Penal, p. 116.
26 FERRAJOLI, L. Direito e Razão, p. 376.
27 FERRAJOLI, L. Direito e Razão, p. 376.
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Esses bens jurídicos podem ser objetos de proteção penal? A resposta é 
afirmativa, sem dúvida. Porém, evidentemente, não o serão no Estado Democrático 
de Direito. Para um só exemplo, tem-se o caso da tutela à Religião do Estado. No 
contexto brasileiro, ela seria, sem dúvida, impossível pois esbarraria, desde logo, no 
direito fundamental à liberdade de crença e culto, insculpido no Art. 5º, inciso VI, da 
Constituição da República. Em uma sociedade pluralista, cuja função da lei é assegurar 
a coexistência da diversidade cultural, religiosa, sexual, política etc, não haveria espaço 
para tal criminalização. Todavia o mesmo não vale para os Estado totalitários, em que 
a lei – em especial, a lei penal – é um dos instrumentos – talvez o favorito, por dar 
determinada e demagógica aparência de legalidade – para a eliminação das diferenças, 
que acaba sendo possível tanto pela mitificação dos valores sociais, o qual funciona 
como fator de reconhecimento dos súditos, quanto pelo respeito ao Estado (e ao líder), 
cujo supremo valor autoriza praticamente os atos mais atrozes. O homem então se torna 
mero instrumento do Estado Moloch, e as leis não mais o amparam como antes, já que 
seu destino é ser sacrificado no Tofet da pátria: 

A sociedade representada no Estado substitui o espaço antes 
ocupado pelo homem, e o centro o Direito Penal é ocupado por 
conceitos como fidelidade e obediência. Nesse abandono do 
particular em prol da coletividade, a noção de liberdade individual 
transmuta-se em deveres morais para com a comunidade28.

Por isso, na Alemanha, o Direito Penal do autor acabou por ser completamente 
ressuscitado. Os infelizes inimigos do são sentimento do povo alemão (Art. 2º, Código 
Penal alemão) foram mortos aos milhões. Judeus, ciganos, homossexuais, comunistas, 
maçons, a eliminação física das minorias foi ambicioso e bem sucedido projeto estatal. 
O Estado nazista deu a seus cidadãos legítimo pretexto de exercitar a crueldade que 
reside em cada um dos cidadãos e eles assim o fizeram. Os nazistas criaram uma 
nova cultura e, como toda cultura, também nasceu pelo derramamento do sangue de 
inocentes. O sacrifício dos milhões bodes expiatórios uniu o povo alemão pela catarse 
coletiva e, por isso, os laços de lealdade com o Führer, decorrentes da ilusão mítica da 
eliminação do mal, eram tão estreitos que pareciam sobrenaturais. Mas, como o altar 
de Moloch sempre reclama mais sangue, seriam, depois de alguns anos, ironicamente, 
os nazistas os sacrificados para o surgimento de uma nova cultura, calcada nos valores 
violentamente combatidos pelo regime nazista. 

________________________________________________

28 D’AVILA, F. R. Ofensividade em Direito Penal, p. 51.
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4. AS ATUAIS CONSTITUIÇÕES E A PREOCUPAÇÃO PELAS VÍTIMAS. A 
RENOVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE OFENSIVIDADE E DE PROTEÇÃO 
DE BENS JURÍDICOS

A Justiça vestia como túnica, 
o Direito era meu manto e meu turbante. 

(Jó 29, 2-25)

Nunca na história humanidade o mecanismo vitimário (ou mecanismo do Bode 
Expiatório) pôde ser levado a seu extremo de forma tão profunda quanto no Holocausto 
do Regime Nacional-Socialista, o que tornou evidente a necessidade de mecanismos para 
a proteção de pessoas perseguidas em seus próprios países, por sua própria comunidade, 
seus concidadãos e vizinhos. Não repetir Auschwitz tornou-se a missão precípua de todo 
jurista. Dos escombros da guerra, surge a Declaração Universal dos Direito Humanos, 
a positivação do direito do mais fraco. A lei penal ganhara novo objetivo e sentido: a 
proteção dos direito humanos. Vive-se a era da moderna preocupação com as vítimas 
ou, nas palavras de Girard, a era do Triunfo da Cruz.

Não repetir Auschwitz importa não permitir a formação da violência unânime 
presente no mecanismo do Bode Expiatório, em que as maiorias, acreditando na ilusão 
mítica de que a violência traz a Justiça, acaba (inflamadas por demagogos) perseguindo 
as minorias. Por essa razão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos reclama tutela 
contra a violência discriminatória e também tenta impedir que esse mecanismo forme-
se institucionalmente, impondo, por isso, limitações aos Estados signatários. Enfim, a 
Carta de 1948 torna positivados os interesses do débil em face aos do forte. Assim, o que 
Nietzsche chamava de moral dos escravos é modernamente o valor mais caro.

As Constituições do Pós-Guerra (como a alemã de 1949 e a italiana de 1947) 
recepcionaram os direitos humanos contidos na Carta de 1948 como direitos fundamentais, 
que têm caráter notadamente antimajoritário pois visam impedir a formação do 
mecanismo vitimário. Eles não estão à disposição das maiorias parlamentares pois, 
nessa lógica, como nos lembra Luciano Feldens, é a lei que deve mover-se no âmbito 
dos direitos fundamentais, não o contrário29. Os direitos fundamentais são como Jó nos 
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29 FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e Direito Penal: a Constituição Penal. 2ªEd. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2012, p. 69.
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dias que antecederam a seu infortúnio30, servem, prioritariamente, aos vulneráveis: 
Eu livrava o pobre que pedia socorro e o órfão que não tinha auxílio. 
A bênção do moribundo pousava sobre mim, e eu alegrava o coração 
da viúva. A Justiça eu vestia como túnica, o Direito era meu manto 
e meu turbante. Era o olho para o cego, era pés para o coxo, Era o 
pai dos pobres e examinava a causa de um desconhecido. Quebrava 
as mandíbulas do malvado para arrancar-lhes a presa dos dentes. 
(Jó 29, 2-25)

 A índole vitimária dos direito humanos/fundamentais foi a herança involuntária 
do Nazismo, que, desejando exterminar as minorias, deu-lhes supremo instrumento 
de proteção. Em resposta ao irracionalismo e misticismo que conduziram a Europa ao 
quase total e absoluto caos, retomaram-se os valores racionalistas do Iluminismo e, 
consequentemente, houve o renascimento da cultura penal liberal e democrática, na qual 
o conceito de bem jurídico recuperou seu caráter garantista31 e encontrou novamente 
terreno fértil a seu desenvolvimento, o que se espera não seja outra vez suprimido pois, 
para fazê-lo, ter-se-ia que abandonar a atual Constituição brasileira pois o bem jurídico, 
enquanto valor, foi reconhecido como valor relevante para seu pertencimento à ordem 
constitucional brasileira. Assim o defende também D’Avila:

O bem jurídico-penal é (i.e., deve ser, inapelavelmente) a 
representação jurídica de um valor e corporizável. Assim sendo, 
carecerá apenas de uma última dimensão de análise, a axiológica, que 
hoje, em razão da conformação normativa dos Estados Democráticos 
de Direito, não pode ser senão a partir de uma leitura constitucional32. 

5 CONCLUSÃO

Por meio dos direitos fundamentais como fonte valorativa do Direito Penal, o 
princípio da ofensividade recupera de todo o seu potencial crítico e, no regime constitucional 
vigente, torna-se decorrência natural do princípio democrático e do princípio da liberdade. 
Garantia de que ninguém será punido por seu credo, sua raça, seus pensamentos, sua 
orientação sexual, sua origem, seu posicionamento político, sua ideologia, seus pecados 
etc33. Garantia de uma sociedade plural, voltada para a autorrealização de seus membros 
e a proteção do mais importante dos Direitos: a Liberdade!
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30 Jó foi tornado Bode Expiatório de sua própria comunidade. Uma profunda reflexão do caso de Jó, desde 
o ponto de vista antropológico, foi lançada por René Girard, no livro A rota antiga dos homens perversos.
(referência completa na bibliografia). 
31 FERRAJOLI, L. Direito e Razão, p. 376.
32 D’AVILA, F. R. Ofensividade em Direito Penal, p.97.
33 D’AVILA, F. R. Ofensividade em Direito Penal, p.68.
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A DEFESA DO EXECUTADO CONTRA A COISA JULGADA                  
INCONSTITUCIONAL NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ: 

INTRODUÇÃO E CRÍTICA*

THE EXECUTED'S DEFENSE AGAINST THE UNCONSTITUTIONAL 
RES JUDICATA IN THE BRAZILIAN JUSTICE SUPERIOR COURT  

JURISPRUDENCE: INTRODUCTION AND CRITICS

Saul Emmanuel de Melo Ferreira Pinheiro Alves**

RESUMO: O trabalho tem como objetivo indicar, em linhas gerais, a função que os embargos à 
execução e a impugnação ao cumprimento de sentença desempenham no sistema do direito processual 
civil brasileiro, para, a partir desse aporte conceitual, analisar as peculiaridades do manejo desses 
meios formais de defesa do executado contra título judicial fundado em ato normativo declarado 
inconstitucional. Analisando criticamente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, busca-se 
explorar as possibilidades de aplicação dos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, ambos do CPC.

Palavras-chave: execução, embargos, impugnação, título, inconstitucional.

ABSTRACT: The paper aims to indicate, in general lines, the role that motions to legal executions 
and the impugnment against judgment’s compliance play in the Brazilian civil procedure system, for, 
from this conceptual input, analyze the handling peculiarities of such formal means of defense by the 
defendant against judicial title founded in normative act declared unconstitutional. Critically analyzing 
the precedents of the Brazilian Superior Justice Court, seeks to explore the possibilities of application 
of the arts. 475-L, § 1, and 741, single paragraph, both of the Brazilian Civil Procedure Code.

Keywords: judicial enforcement, motions, impugnment, title, unconstitutionality.

1 INTRODUÇÃO

Em situações nas quais os valores segurança jurídica e justiça parecem informar 
soluções díspares para um determinado problema jurídico, o ser humano encontra 
dificuldades para equacionar seus anseios e, assim, definir o que prefere para si. 

________________________________________________

* Embora não se relacione tão de perto com o tema do presente artigo, não há negar que a gratidão diz, pelo 
menos, com uma questão de justiça. Por isso, peço licença para manifestar os agradecimentos aos meus amados 
pais EMANUEL e JOANA PAULA, à minha querida Vovó HILDA e à minha irmãzinha, EMMANUELA, 
por todo o afeto e o carinho que sempre me dedicam, e pelos quais se fizeram, para toda a eternidade, as 
pessoas mais importantes da minha vida.
** Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí. Especialista em Direito processual civil pela 
Universidade Anhanguera-Uniderp/Rede de Ensino LFG, em convênio com o Instituto Brasileiro de Direito 
Processual – IBDP.
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Especificamente no que diz respeito à execução de julgados, um cidadão que tenha sua 
visão escurecida pelo véu da ignorância (que impede a todos de ver em que situação se 
encontrará amanhã) depara com uma encruzilhada inquietante: de um lado, o benefício 
de rediscutir, a qualquer momento, decisões que tenham se mostrado inconsistentes, 
permitindo-lhe desfazer injustiças, sendo que isso o sujeita, porém, a suportar toda a 
instabilidade daí advinda; de outro, a estabilização do quanto resolvido a respeito de 
um conflito de seu interesse, o que, contudo, lhe impõe o risco de se ver oprimido, 
eventualmente, pela petrificação de uma injustiça contra si cometida, ironicamente, por 
aquele que deveria proteger seus direitos – o Estado-juiz.

Fora dessa situação-limite, os grupos humanos têm formulado modelos que 
misturam as duas alternativas extremas acima referidas, em proporções que variam 
tanto quanto as circunstâncias culturais de cada sociedade, criando mecanismos de 
estabilização e de revisão dos julgados que funcionam de acordo com os mais diversos 
critérios. Daí, no direito moderno, os institutos da coisa julgada e da ação rescisória.

Essa tensão segurança jurídica x justiça se faz sentir com maior intensidade 
quando se coloca a questão de saber se deve ser levada a diante a execução de um 
julgado já reconhecido como injusto pelo próprio algoz, compelindo este a infligir o 
sacrifício ao executado, mesmo quando já se sabe desprovido de justificativa. Diante 
desse impasse, uma solução possível é tornar o julgado inexequível, a fim de impedir que 
a injustiça em potência (contida no julgado) se converta em injustiça atual, produzindo 
efeitos indesejados no plano concreto.

Na doutrina e na jurisprudência brasileiras, já se converteu em verdadeiro 
truísmo a consolidação do conjunto heterogêneo de concepções sobre a interpretação 
e aplicação do direito, a que se tem denominado pós-positivismo, acompanhado por 
um crescente recurso às ideias de supremacia da Constituição, de normatividade dos 
princípios, de centralidade das normas constitucionais e constitucionalização do direito, 
apesar de todas as distorções de que se vê eivado esse movimento de ideias, que conta 
com cultores rigorosos, mas tem dado ensejo a um certo “sincretismo metodológico”, 
como denuncia Virgílio Afonso da Silva1, em apropriada expressão, acompanhado por 
________________________________________________

1 Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista Latino-americana de estudos 
constitucionais, v. 1, nº 1, pp. 607-630, 2003, p. 625.
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outros críticos das recepções, por vezes descuidadas, de teorias estrangeiras2.

Como consectário de tudo isso, assistiu-se à expansão da importância do controle 
de constitucionalidade3, colocando-se o impasse acerca de como tratar aquelas decisões 
que, apesar de transitadas em julgado, se amparavam em ato normativo declarado 
inconstitucional, o que se convencionou denominar “coisa julgada inconstitucional”. 
Naturalmente, isso conduziu a uma reflexão sobre a própria disciplina da execução de 
tais títulos judiciais. Foi nesse contexto que se introduziram, no Código de Processo 
Civil, dispositivos que preveem a inexequibilidade da coisa julgada inconstitucional.

Diante dessa problemática, o presente trabalho tem por objetivo analisar as 
peculiaridades do manejo dos meios formais com que conta o executado para a sua 
defesa contra o título judicial fundado em ato normativo declarado inconstitucional. 
Para tanto, mostra-se útil delinear a função que os embargos à execução e a impugnação 
ao cumprimento de sentença desempenham no sistema do direito processual civil 
brasileiro, como oposições à execução, de que dispõe o executado para a sua defesa 
dentro de um processo por meio do qual se exerça jurisdição em ordem à prestação de 
tutela jurisdicional executiva, seja em fase de cumprimento de sentença – no processo 
sincrético –, seja em processo autônomo de execução de título extrajudicial.

Uma vez mapeadas a estrutura e a função desses instrumentos formais de 
defesa do executado, com o auxílio de referenciais seguros, parte-se para o estudo 
dos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, os 
quais determinam que se considere “inexigível o título judicial fundado em lei ou ato 
normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em 
aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas [...] como incompatíveis com a 
Constituição Federal”, por esse mesmo tribunal.

________________________________________________

2 STRECK, Lenio Luiz. As recepções teóricas inadequadas em terrae brasilis. In: Revista de Direitos 
Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 10, nº 10, pp. 2-37, jul./dez. 2011, passim.
3 Por isso mesmo a legitimidade democrática da jurisdição constitucional se constitui, talvez, hodiernamente, 
e m uma das mais tormentosas preocupações dos especialistas. A respeito dessa temática, conf., por exemplo, 
Adeodato (2009, pp. 139 e ss.), Tavares (2012) e Barroso, em artigo intitulado “Constituição, democracia e 
supremacia judicial: direto e política no Brasil contemporâneo”, disponível em http://www.luisrobertobarroso.
com.br/?page_id=39.
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2 JURISDIÇÃO, PROCESSO E TUTELA EXECUTIVA

O processo de execução é o procedimento animado por uma relação jurídica 
processual em contraditório, que serve como “método de trabalho”4, por meio do qual 
o Estado exerce a jurisdição5, isto é, o seu poder jurisdicional, com vistas à prestação 
de tutela jurisdicional executiva, podendo desenvolver-se: i) autonomamente; ou ii) 

________________________________________________

4 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. I. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 319.
5 Como o direito processual civil corresponde ao setor do ordenamento jurídico que se destina à disciplina 
do exercício do poder jurisdicional, por meio de um específico método de trabalho (o processo), disso resulta 
que a noção do que seja jurisdição se faz útil a qualquer estudo sobre o tema. Na discussão acerca desse 
conceito, a literatura especializada realçava, com rigor, a discussão que travavam as teorias dualista e 
unitária, em torno do problema sobre a interação entre os planos do direito material e do direito processual, 
e a participação de cada um deles no fenômeno jurídico: grosso modo, para os adeptos da teoria dualista, 
o processo não influencia a criação de situações jurídicas de direito material, assumindo função de mera 
declaração de direitos, faculdades, poderes, deveres, ônus, sujeições, etc.; já para os defensores da teoria 
unitária, o processo atua como fator de constituição dessas posições jurídicas subjetivas. As duas teorias 
contrapostas discutem se o direito material é suficiente para criar direitos e obrigações no caso concreto tão 
logo sucedam fatos subsumíveis às suas normas, ou se o direito processual participa do “iter criativo” dos 
direitos e obrigações do caso concreto. A primeira posição sintetiza a teoria dualista do ordenamento jurídico,
para a qual a sentença não é mais que ato declarativo de direitos e obrigações pré-existentes (isto é, que se 
constituem tão logo ocorram os fatos no mundo concreto, previamente ao processo). A segunda posição, 
por sua vez, caracteriza a teoria unitária do ordenamento jurídico, que vê na sentença um ato constitutivo 
dos direitos e obrigações do caso concreto (DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do 
processo. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 222 e segs.). Como sublinha Dinamarco, essa discussão 
se preocupa em saber qual o escopo jurídico da jurisdição. Segundo a teoria dualista, a jurisdição visaria 
à atuação da vontade concreta do direito (Chiovenda). Já para a teoria unitária, a jurisdição teria por 
propósito a justa composição da lide (Carnelutti). A respeito dessa querela doutrinária, conf., por todos, 
DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008 p. 
250 e segs., que, adotando a teoria dualista, admite as insuficiências dessa tese, na medida em que encara a 
jurisdição como atividade secundária, revelando profundos resquícios privatistas da época do sincretismo 
metodológico. Por isso, referido autor propõe uma “interpretação dinâmica” da fórmula de Chiovenda – 
atuação da vontade concreta do direito. Tal interpretação dinâmica consistiria na “molecularização” (em 
oposição à anterior “atomização”) do tratamento jurisdicional, o qual não deve ser individualista ao extremo, 
porque concreto (ob. cit., p. 256-7). Para uma crítica às teorias de Chiovenda e de Carnelutti, com proposta 
conceitual formulada a partir de uma concepção declaradamente pós-positivista, conf. MARINONI, Luiz 
Guilherme. Teoria Geral do Processo – curso de processo civil, vol. 1. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, 
pp. 35-41 e 94-96. Sem embargo da importância dessa rica discussão para o aprimoramento da dogmática 
do direito processual civil, todo esse impasse parece prejudicado, pelo menos parcialmente, no contexto do 
constitucionalismo contemporâneo. Na atual quadra histórica, encontram-se consolidados os “cânones” da 
supremacia da constituição e da normatividade dos princípios (como espécie de normas, ao lado das regras), 
enfatizando que se deve conferir a “máxima efetividade” (em melhor terminologia, a maior eficácia) a todas 
as normas extraíveis do texto constitucional. Nessa mesma linha, os enunciados normativos integrantes da 
Constituição devem ser interpretados como um só complexo normativo – postulado que se tem evocado 
como princípio da unidade da Constituição (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; 
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 114).
Ademais, como se tem propugnado generalizadamente, com razão, não há como negar que a Constituição  
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como fase ou módulo de processo sincrético, o qual se caracteriza por não se extinguir 
com o trânsito em julgado de uma sentença de mérito, permanecendo, nas palavras de 
DINAMARCO, “em estado latente até quando o credor venha a demandar o início da 
execução forçada [...]”6. 

Esse conceito de processo de execução, como se percebe, elege como critério 
em torno do qual é formulado a espécie de tutela jurisdicional com vistas à qual a 
atividade processual se desenvolve, abstraindo, assim, a circunstância de se desenvolver 
em processo autônomo ou em fase/módulo de processo sincrético.

Essa opção conceitual, vale destacar, integra a ratio decidendi de importante 
precedente do STJ, no qual o eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO estabeleceu 
como premissas de seu voto-condutor, com louvável precisão no trato do direito 
processual civil, o seguinte:

De fato, "execução" é espécie de tutela judicial (e não de processo), 

________________________________________________

assume, dentro do ordenamento jurídico, posição central na construção hermenêutica de todas as normas que 
nele buscam fundamento (interpretação conforme a Constituição). Com o pulular de propostas teoréticas que 
parcela da doutrina tem encartado sob a denominação genérica de “nova hermenêutica” (BONAVIDES, Paulo. 
Curso de Direito Constitucional. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 488 e ss.), chegou-se à reunião desses 
movimentos de mudança conceptual, ou de revisão de certos pontos da metodologia jurídica, sob os epítetos 
de “neoconstitucionalismo” e, especificamente no campo do direito processual, de “neoprocessualismo”, 
os quais, sem escapar a críticas (ÁVILA, Humberto. “Neoconstitucionalismo”: entre a “ciência do direito” 
e o “direito da ciência”. In: Revista Eletrônica de Direito do Estado – REDE, Salvador, v. 17, 2007, 
disponível em << http://www.direitodoestado.com.br/artigo/humberto-avila/neoconstitucionalismo-entre-
a-ciencia-do-direito-e-o-direito-da-ciencia >>, acesso em 02-10-2012, passim), têm sido apresentados por 
alguns como sinais de superação do positivismo por uma concepção pós-positivista do fenômeno jurídico, 
a exemplo do que fazem MARINONI, Luiz Guilherme. ob. cit., p. 42 e ss. e BARROSO, Luis Roberto. 
Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito, disponível em << http://www.luisrobertobarroso.
com.br/?page_id=39 >>, acesso em 14-04-2013. De qualquer modo, ainda que não acatadas as noções 
de “neoconstitucionalismo” e de “neoprocessualismo”, ou ainda que não se concorde com a superação do 
positivismo jurídico, é possível afirmar a existência de um consenso em torno da ideia de que, no exercício 
da função jurisdicional, o Estado não está adstrito à “declaração da lei” ou à “criação da norma individual”, 
cabendo-lhe a construção da norma jurídica, pela interpretação/aplicação do direito, muito embora não lhe 
seja dado “criá-lo” ab ovo, a partir do nada (MARINONI, Luiz Guilherme. ob. cit., p. 136).
Com efeito, o consenso atualmente construído sobre das concepções formadas em torno do fenômeno da 
interpretação/aplicação do direito, dentro do constitucionalismo contemporâneo, sugerem que a jurisdição 
não pode deixar de ser concebida como o poder pelo qual o Estado-juiz constrói a norma jurídica, por meio 
da atribuição de sentido aos enunciados normativos (textos) e ao próprio caso concreto, para, então, tutelar 
o direito material que daí emergir, reclamando proteção concreta (MARINONI, Luiz Guilherme. ob. cit., p. 
136). É essa a concepção de jurisdição que informa o presente trabalho.
6 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 30.
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sendo certo que a atividade estatal levada a efeito após a sentença - 
quer se instaure um processo autônomo, quer se desenrole de forma 
continuada à tutela anterior - não deixa de ser execução.

Nesse passo, muito embora os artigos regentes da nova tutela 
executiva estejam sob o título "Do cumprimento da sentença", 
o legislador manteve a técnica antiga ao proclamar no art. 475-I 
que "o cumprimento da sentença far-se-á conforme os arts. 461 e 
461-A desta Lei ou, tratando-se de obrigação por quantia certa, por 
execução, nos termos dos demais artigos deste Capítulo" (grifado)7. 

A tutela jurisdicional executiva, por sua vez, tem por escopo social a pacificação 
de pessoas envolvidas em “crises de adimplemento”8, surgidas da contraposição entre a 
pretensão (a ver prestado, em seu favor, o objeto de uma relação obrigacional) manifestada 
por um sujeito que, com base em título executivo, se afirma credor – o exequente –, e a 
resistência de outro sujeito, que se recusa a efetuar tal prestação – o executado9. 

Assim concebido o processo executivo, a partir de uma perspectiva instrumentalista, 
que o coloca em função da tutela jurisdicional a ser prestada, a doutrina comumente 
ressalta que referida modalidade processual é polarizada pelo resultado institucional da 
satisfação do credor, a qual se consuma com a realização da prestação a que tem direito, 
o que se materializa com “a entrega do bem ao credor ou a realização da conduta devida 
(fazer ou não-fazer)”10.

Nesse contexto, evidencia-se que a tutela jurisdicional executiva tem como 
papel, no sistema de direito processual civil, a adequação do mundo físico ao “projeto 
sentencial”11, razão pela qual encontra sua matriz na “necessidade de transformação do 
mundo físico”12.
________________________________________________

7 BRASIL, STJ, REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado 
em 01/08/2011, DJe 21/10/2011.
8 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 55.
9 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 56. Esse mesmo propósito, visualizado desde uma perspectiva mais difundida na literatura 
jurídica, se revela com outro aspecto: a tutela executiva tem por finalidade “atuar praticamente” a “norma 
jurídica concreta” formulada na “sentença definitiva” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo 
civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 206).
10 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 56.
11 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 95.
12 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 94. Realmente, 
por gravitar em torno da “satisfação do interesse do autor” (idem, ibidem), o processo de execução é aquele
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Por sua vez, essas modificações fáticas se realizam com a invasão tanto do 
“círculo patrimonial” do executado, como da própria esfera jurídica de que este é 
titular, compreendida como englobante de todas as posições jurídicas, inclusive aquelas 
despidas de patrimonialidade (referibilidade econômica), porque não apenas se traduzem 
em atos de constrição patrimonial com repercussões econômicas, mas também podem se 
concretizar como atos de coerção psicológica que o levem ao cumprimento voluntário 
(embora não espontâneo) do provimento judicial13. 

2.1 O processo de execução: síntese de garantias em favor do exequente e também 
do executado

A visão a respeito do processo de execução delineada no tópico anterior leva 
autores como DINAMARCO a sustentarem que “a tutela executiva, quando efetivamente 
produzida, atua exclusivamente em favor do demandante, que é o exequente”14. 

Nada obstante, muito embora inegável que a satisfação do credor seja o resultado 
institucional que traduz, por excelência, a prestação da tutela jurisdicional executiva, 
é importante perceber que o processo de execução, interpondo-se entre a pretensão 
do exequente e a resistência do executado, viabiliza não apenas a tutela executiva, 
mas, simultaneamente, se presta à concretização, em favor do executado, da garantia 
constitucional em virtude da qual “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal” (CF, art. 5º, LIV).

Com efeito, dado o seu caráter substitutivo, o processo executivo, apesar de colocado 
pelo sistema como o instrumento que conduz à satisfação do credor, também está predisposto 

________________________________________________

que possibilita que a eficácia da tutela cognitiva produza “alterações no mundo natural” (idem, ibidem), 
consistentes em “mutações” que, cumprindo função exclusiva no sistema de direito processual civil, 
“satisfazem, na realidade, o demandante” (idem, ibidem). É por isso que, no processo de execução, a atividade 
jurisdicional “se manifesta, de maneira preponderante, através de atos materiais, destinados a modificar 
a realidade sensível, afeiçoando-a, na medida do possível, àquilo que, segundo o direito, ela deve ser.” 
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. 
28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 205). Esse particular predicado da tutela jurisdicional executiva 
de “provocar alterações no mundo natural” (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 12ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 95) é frequentemente indicado como a peculiaridade do ato executivo, que 
o diferencia ou distingue dos demais atos processuais (idem, ibidem).
13 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pp. 95-6.
14 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 59.
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à tutela do executado, na medida em que o protege contra a autotutela, da qual pudesse 
lançar mão aquele que se arvora como credor, visando à obtenção da prestação pretendida.

Ao mesmo tempo, o processo executivo impede que as invasões ao círculo 
patrimonial do executado – e, mais amplamente, à sua esfera jurídica – se operem 
bruscamente, em um único ato, razão pela qual a processualização mesma da atividade 
jurisdicional executiva – consubstanciada na prática teleologicamente encadeada de uma 
pluralidade de atos, em contraditório e com possibilidade de ampla defesa (CF, art. 5º, 
LV), sob a presidência de um órgão estatal sobre o qual recai o dever da imparcialidade 
(CF, art. 5º, XXXVII e LIV; CPC, art. 125, I) – se constitui em um plexo de garantias a 
qualquer sujeito de direito que a ela esteja exposto.

2.2 O postulado da menor onerosidade possível (CPC, art. 620) como núcleo do 
sistema de proteção ao executado

Essa faceta da tutela executiva, que se mostra, funcionalmente, predisposta à 
proteção do executado – tanto quanto à satisfação do exequente, num equilíbrio que 
projeta os caracteres do Estado democrático de direito sobre o sistema processual – se 
deixa evidenciar muito nitidamente no preceito que se tem denominado “princípio da 
menor onerosidade possível”, que, apesar dessa denominação, se configura logicamente, 
a partir do art. 620 do CPC, como “postulado normativo aplicativo”15, a impor que a 
execução seja promovida “pelo modo menos gravoso para o devedor”, numa contundente 
“limitação política”16 aos atos executórios.
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15 ÁVILA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa. In: Revista Eletrônica 
de Direito do Estado – REDE, Salvador, v. 4, outubro/novembro/dezembro, 2005. Disponível em http://www.
direitodoestado.com/revista/rede-4-outubro-2005-humberto%20avila.pdf, acessado em 14-10-2012, p. 8 e ss.
16 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 62. Tal preceito tem por fundamento de legitimação sistemática a consciência em torno 
da “necessidade de moderação nos meios processuais a empregar” (idem, ibidem) e, desse modo, “representa 
o núcleo de um verdadeiro sistema de proteção ao devedor contra excessos executivos” (idem, ibidem), 
cuja conformação pode ser vista, numa perspectiva histórica, como repercussão dos mais intensos influxos 
de uma “tendência à humanização”, que os especialistas identificam na “história da execução civil” (idem, 
ibidem), ou como um reflexo da “linha humanizadora do atual sistema de execução” (ZAVASCKI, Teori 
Albino. Processo de Execução: parte geral. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 112). Esse traço 
é bem sublinhado ainda por Luiz Fux, que, em sede doutrinária, designando esse postulado pelo expressivo 
epíteto de “princípio da economicidade”, nele reconhece um “fruto da humanização histórica que se operou 
em relação às consequências do inadimplemento das obrigações” (FUX, Luiz. O novo processo de execução 
(o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial). Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 31).
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Dogmaticamente, o preceito que impõe a menor onerosidade possível em favor do 
executado constitui uma específica projeção do postulado da proporcionalidade sobre a 
disciplina do processo de execução, a condicionar a adoção de uma medida executiva à sua 
submissão aos seguintes exames, subsidiariamente, isto é, um após o outro, como ensina 
VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA17: i) adequação (a medida é apta a fomentar ou promover 
a satisfação do exequente, numa realização do princípio da efetividade processual?); ii) 
necessidade (não há outras medidas que promovam com “igual eficiência”18 a satisfação do 
exequente, mas imponham limitação “em menor intensidade”19 aos direitos do executado?); 
iii) proporcionalidade em sentido estrito (a importância da satisfação do credor, com a 
realização do princípio da efetividade do processo, justifica as restrições impostas aos direitos 
fundamentais do executado, numa colisão daquele com outros princípios antagônicos?).

Desse modo, sendo o preceito que impõe a menor onerosidade possível em favor 
do executado uma específica projeção da proporcionalidade ao processo de execução, 
que condiciona a adoção de medidas executivas à sua submissão a esses particulares 
exames de juridicidade, constata-se que se cuida, na linha da doutrina de HUMBERTO 
ÁVILA, de um dever que estrutura a aplicação de outras normas, razão pela qual não há 
como deixar de caracterizá-lo como um postulado normativo aplicativo – “metanormas 
ou normas de segundo grau”, situadas “num plano distinto daqueles [rectius: daquele] 
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17 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, nº 798, pp. 
23-50. 2002, passim. Para explorar o significado dos três exames ou dimensões da proporcionalidade, busca-
se subsídio no trabalho referido, em razão da precisão e clareza conceituais de sua exposição, bem como pela 
robusta coerência da sistematização ali empreendida. Entretanto, uma ressalva se faz necessária: sabe-se que 
SILVA, no próprio artigo citado, classifica a proporcionalidade como regra, na acepção que o termo recebe 
em ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, passim, o que vai de encontro à qualificação de proporcionalidade como postulado normativo 
aplicativo (adotada no presente texto), categoria que, aliás, nem é considerada por esses dois autores. Nada 
obstante, é certo que essa classificação teórica não torna incongruente a utilização, no presente trabalho, das 
explicações consistentemente formuladas por aquele primeiro autor a respeito dos exames de que se compõe 
a proporcionalidade, sem prejuízo da opção pela proposta de Humberto Ávila, para quem a proporcionalidade 
corresponde a um postulado normativo aplicativo (ÁVILA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência 
na atividade administrativa. In: Revista Eletrônica de Direito do Estado – REDE, Salvador, v. 4, outubro/
novembro/dezembro, 2005. Disponível em http://www.direitodoestado.com/revista/rede-4-outubro-2005-
humberto%20avila.pdf, acessado em 14-10-2012, passim). É que, apesar de importantes dissídios em torno 
da categorização lógico-jurídica da proporcionalidade, há suficiente clareza quanto ao conteúdo operativo de 
cada uma de suas máximas parciais, isto é, de cada um dos exames ou dimensões em que se desdobra, como 
se pode perceber no artigo citado de Virgílio Afonso da Silva, sem embargo de alguns relevantes reparos 
pontuais a que submete algumas contribuições da literatura brasileira sobre do tema.
18 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, nº 798, pp. 
23-50. 2002, p. 38.
19 Idem, ibidem.
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das normas cuja aplicação estruturam”20.

A caracterização lógico-normativa do preceito que determina a menor onerosidade 
possível como postulado normativo aplicativo parece ser sustentada também por TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, ao identificá-la como “típica regra de sobredireito”, que não 
tem por função “disciplinar situação concreta”, mas “orientar a aplicação das demais 
normas do processo de execução, com a nítida finalidade de evitar atos executivos 
excessivamente onerosos ao devedor”21.

No entanto, essa caracterização torna inviável a sua qualificação simultânea 
como “princípio de direito”, como o faz o próprio ZAVASCKI22, que, citando a Teoria 
dos Direitos Fundamentais de ROBERT ALEXY, atribui ao preceito que determina a 
menor onerosidade possível em favor do executado a configuração lógica de mandado 
(ou mandamento) de otimização, para nisso reconhecer “a riqueza do art. 620 do CPC”23 
(idem, ibidem).

Com efeito, no caso do comando que determina a menor onerosidade possível, não 
seria absurdo cogitar que, operativamente, funcionasse no sistema como princípio, como 
se incidisse às diversas situações processuais executivas, qual mandado ou mandamento 
de otimização, cujo cumprimento se fizesse dentro das possibilidades fático-jurídicas do 
caso concreto24, como propugna ZAVASCKI. Tanto assim que essa posição parece já ter 
sido acolhida em precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual se afirma que “o 
princípio da menor onerosidade para o devedor não prepondera, em abstrato, sobre o da 
efetividade da tutela executiva”25. Nesse julgado, o STJ, ao explicitar o entendimento 
de que as antinomias entre as normas processuais mencionadas se dá na dimensão do 
peso (correspondendo, por via de consequência, a uma colisão entre princípios), trata “a 
menor onerosidade possível” tecnicamente como “princípio”.
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20 ÁVILA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa. In: Revista Eletrônica 
de Direito do Estado – REDE, Salvador, v. 4, outubro/novembro/dezembro, 2005. Disponível em http://www.
direitodoestado.com/revista/rede-4-outubro-2005-humberto%20avila.pdf, acessado em 14-10-2012, p. 9.
21 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo de Execução: parte geral. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p. 112.
22 Ob. cit., p. 113.
23 Idem, ibidem.
24 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 90.
25 BRASIL, STJ, REsp 1287915/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 04/09/2012, DJe 11/09/2012.
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Porém, com todas as vênias devidas ao eminente processualista, de obra 
inestimavelmente valiosa, e aos precedentes do STJ, a caracterização do preceito 
que impõe a menor onerosidade possível como “norma de sobredireito”26 repele 
instantaneamente a sua qualificação como “princípio de direito”27, simplesmente pelo 
fato de que as categorias postulado normativo aplicativo e princípio não se confundem, 
pois os princípios, diferentemente dos postulados, incidem sobre as situações da vida 
como autênticas normas jurídicas, apesar de se aplicarem, na concorrência com outros 
princípios que lhe sejam antagônicos ou complementares, por um prévio processo de 
produção de uma regra correspondente.

Como se sabe, os princípios disciplinam a própria realidade normada e, 
consequentemente, não regem outras normas, isto é, não se reportam – como 
metalinguagem ou linguagem de sobrenível – a uma camada linguística prescritiva 
diversa, tal qual se dá com os postulados normativos aplicativos. Em poucas palavras, 
princípios não são sobrenormas, como reconhece o próprio ALEXY, ao afirma que 
“princípios são normas [...]”28 (2008, p. 90).

De todo modo, independentemente do caráter lógico-normativo que se atribua 
à norma que impõe a menor onerosidade possível, na prestação da tutela executiva, é 
unânime a percepção de um movimento evolutivo que, além de haver alocado referido 
preceito jurídico em posição central no sistema, legou ainda outros mecanismos, os 
quais, sem embargo da operabilidade pontual, ostentam vigor normativo notável, 
porquanto consagrados em normas com a configuração lógica de regras (aplicáveis por 
subsunção), difundidas por toda a disciplina do processo executivo.

2.3 Sistema de proteção do executado e seus instrumentos de processualização: as 
oposições do executado

Diante disso, fácil perceber que o processo executivo, como instrumento de 
exercício da função jurisdicional predisposto à prestação da tutela executiva, apesar de 
voltado à satisfação do exequente, antes de tudo, sintetiza o conjunto das garantias do 
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26 ZAVASCKI, Teori Albino. ob. cit., p. 112.
27 ZAVASCKI, Teori Albino. ob. cit., p. 113.
28 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 90.
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executado, que, com efeito, segundo a Constituição Federal, não poderá ser privado de 
sua liberdade ou de seus bens senão mediante devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), 
o que significa que as invasões à esfera jurídica do executado, inclusive ao seu círculo 
patrimonial, apenas estará autorizada em virtude de processo executivo conduzido segundo 
todos os padrões de juridicidade, isto é, em conformidade com o “modelo constitucional 
de processo”, para empregar a feliz locução de CASSIO SCARPINELLA BUENO29.

Identificado esse caráter ambivalente do processo de execução, pode-se 
compreender que referida modalidade processual se constitui de um conjunto de atos 
que, embora tendentes à satisfação do credor, buscam racionalizar a efetivação do direito 
do exequente, limitando a persecução desse resultado à realização de duas espécies de 
atividades, pelas quais se concretiza a prestação da tutela jurisdicional executiva.

A primeira dessas atividades se dirige ao patrimônio do executado, visando à 
produção, pelos meios de sub-rogação (isto é, independentemente de sua vontade), 
dos mesmos resultados que seriam obtidos se ele (executado) tivesse adimplido 
espontaneamente. É o que ocorre nas constrições judiciais, de que são exemplo a 
adjudicação ou a alienação de bem penhorado, a busca-e-apreensão de bem móvel e a 
imissão na posse de imóvel30.

A segunda dessas atividades se reporta à vontade do executado, tentando, por meios de 
coerção, induzi-lo a cumprir a obrigação voluntariamente (embora não espontaneamente), 
a exemplo do que ocorre com a imposição de multas por descumprimento (astreintes), a 
interdição de atividades, a remoção de pessoas e coisas, etc31.

Contudo, como referidas atividades concretizam a prestação da tutela jurisdicional 
executiva, só podem ser realizadas mediante a presença dos pressupostos desta, na 
ausência dos quais “(…) a execução não pode chegar a seu termo normal e programado, 
para produzir o provimento esperado (…)”32.
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29 BUENO, Cassio Scarpinella. O “modelo constitucional do direito processual civil”: um paradigma 
necessário de estudo do direito processual civil e algumas de suas aplicações. 2008. Disponível em http://
www.scarpinellabueno.com.br/, acessado em 14-10-2012, passim.
30 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 71.
31 Idem, ibidem.
32 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 86.
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Dentre os pressupostos da tutela jurisdicional executiva, encontra-se o título 
executivo, que, por expressar a probabilidade de existência de um crédito, é dotado 
de uma eficácia consistente “na aptidão a autorizar a realização dos atos de constrição 
e coação inerentes à execução forçada”33, abstraindo-se a questão da existência ou 
inexistência do crédito alegado.

Daí a doutrina se referir à “eficácia abstrata do título executivo”34, o qual, apesar 
de lançar o executado a um “estado de sujeição”35, não é, entretanto, dotado de aptidão 
para privá-lo de qualquer possibilidade de defesa contra eventuais injuridicidades 
com que venha a ser exercida a atividade executiva, razão pela qual, nas palavras de 
ARAKEN DE ASSIS, “o executado pode opor à execução objeções processuais (por 
exemplo, ilegitimidade) e exceções substantivas (por exemplo, pagamento)”36.

É precisamente nesse contexto que se inserem as oposições do executado, como 
meios formais de defesa deste, voltados à “finalidade de contrabalançar a eficácia 
abstrata do título executivo”37 (DINAMARCO, 2009c, p. 750).

3 AS OPOSIÇÕES DO EXECUTADO

As oposições do executado são vias defensivas formais colocadas à disposição do 
executado, por meio das quais, a partir de iniciativa desse sujeito processual, instaura-se 
autêntico processo incidente autônomo (e não mero incidente processual executivo), no 
qual se desenvolve atividade jurisdicional eminentemente cognitiva, cujos “resultados 
a serem produzidos virão através de uma sentença de mérito” (DINAMARCO, 2009c, 
pp. 748), a qual, por decidir sobre a existência, inexistência e, de um modo geral, sobre 
o “modo-de-ser de uma relação jurídica de direito material” (Idem, ibidem), apenas 
tem lugar nos processos de conhecimento, categoria em que se enquadram, portanto, as 
oposições (DINAMARCO, 2009c, pp. 742-8).
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33 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 214.
34 Idem, ibidem.
35 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1.265.
36 Idem, ibidem, destaque em negrito acrescido.
37 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 750.
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Assim compreendida, a locução oposição do executado constitui gênero integrado 
i) pela impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, arts. 475-J, § 1º, 475-L e 475-M) 
e ii) pelos “embargos do devedor” (CPC, arts. 736 e ss.) – para utilizar a terminologia do 
Código de Processo Civil, que, no ponto, se mostra imprópria (DINAMARCO, 2009c, 
p. 744).

Estes, por sua vez, no esquema da codificação, encontram-se subdivididos em 
ii.a) “embargos à execução” (CPC, Capítulo III do Título III do Livro II) ou “embargos 
do executado” (DINAMARCO, 2009c, 743) e ii.b) “embargos à execução contra a 
Fazenda Pública” (CPC, Capítulo II do Título III do Livro II).

Essa confusão terminológica quanto à nomenclatura dos embargos à execução 
pode ser desfeita simplesmente afirmando que as três locuções anteriormente referidas 
(embargos à execução, embargos do executado e “embargos do devedor”) designam uma 
mesma espécie de oposição do executado, a qual pode ser denominada, apropriadamente, 
de embargos à execução ou embargos do executado38.

Deve-se evitar apenas a expressão “embargos do devedor”, que, apesar de empregada 
pelo CPC (Título III do Livro II), não é precisa, já que devedor é o sujeito de direito que 
ocupa uma determinada posição no polo passivo de uma relação jurídica obrigacional 
– de direito material, portanto –, sendo perfeitamente possível, e até frequente, que o 
executado, ocupante do polo passivo da relação jurídica de direito processual, não seja um 
devedor, mas um responsável (como é o caso do fiador e do avalista).
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38 A rigorosa doutrina de ARAKEN DE ASSIS, que sempre se vale de consistente pesquisa histórica 
para depurar a terminologia processual, enfatiza que “a palavra ‘embargos’ é polissêmica e, desde suas 
origens, serviu para designar tanto remédios (v.g., embargos de terceiro), quanto recursos (v.g., embargos 
infringentes).” (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 
1.269). Como consequência disso, o uso simples da expressão embargos, dentro de um contexto em que não 
se discute unicamente temas relativos à tutela executiva, pode não ser conveniente, nas hipóteses em que se 
fizer necessário referir aos embargos de declaração ou embargos declaratórios, que, como todos sabem, se 
enquadram no sistema de impugnação aos provimentos jurisdicionais, como instrumento predisposto a sanar 
vícios de expressão – contradição, omissão e obscuridade (CPC, art. 535). Igualmente, o emprego isolado 
do vocábulo embargos também pode causar alguma confusão com os embargos de terceiro, que, apesar de 
caracterizados como instrumento de defesa contra atos executivos, está colocado à disposição de terceiro, 
isto é, daquele que não seja parte no processo, razão pela qual não se incluem, por via de consequência, no 
sistema de defesa do executado (que é a parte ocupante do polo passivo da relação processual tendente à 
prestação de tutela jurisdicional executiva), mas no sistema de defesa de terceiros contra atos de constrição 
judicial (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, pp. 866 e 867).
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Nada obstante, podem-se empregar livremente as locuções embargos à execução 
ou embargos do executado, inclusive para designar os “embargos à execução contra a 
Fazenda Pública”, que, segundo DINAMARCO, “não são outra coisa senão os próprios 
embargos do executado, quando opostos por um ente público” (2009c, p. 743).

Ladeados, impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução 
constituem – como dito anteriormente – espécies de um mesmo gênero, a oposição, que 
não se confunde com a modalidade de intervenção de terceiros prevista nos arts. 56 e ss. 
do CPC (DINAMARCO, 2009c, 743).

A reunião dessas vias formais de defesa do executado sob a categoria unitária 
da oposição se justifica plenamente pelo fato de ser “a disciplina desses instrumentos 
defensivos [...] em grande parte coincidente” (DINAMARCO, 2009c, p.743), 
principalmente em razão da aplicação subsidiária das “normas que regem o processo de 
execução de título extrajudicial” ao cumprimento de sentença, por expressa determinação 
do art. 475-R do CPC, em observância do qual, como adverte DINAMARCO, as lacunas 
legislativas atinentes à impugnação devem ser colmatadas por recurso à aplicação 
analógica da disciplina dos embargos à execução, constante dos arts. 736 e ss. do CPC.

4 A OPOSIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DO TÍTULO 
EXECUTIVO JUDICIAL

O art. 475-L, ao enumerar as matérias passíveis de serem deduzidas como 
fundamento da oposição de impugnação ao cumprimento de sentença – com o que 
determina o caráter sumário da atividade cognitiva desenvolvida nesse processo incidente 
–, inclui a inexigibilidade do título nesse rol, por meio de seu inciso II, e, ademais, 
preceitua, em seu § 1º, que, para o fim de oposição da impugnação ao cumprimento de 
sentença,

“considera-se também inexigível o título judicial fundado em 
lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo 
Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da 
lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como 
incompatíveis com a Constituição Federal” (CPC, art. 475-L, § 1º).

Do mesmo modo, o art. 741, II e parágrafo único, preceitua o seguinte:

Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só 
poderão versar sobre:
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[...].
II - inexigibilidade do título;
[...].
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste 
artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em 
lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo 
Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da 
lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como 
incompatíveis com a Constituição Federal. 

Em primeiro lugar, esclareça-se ser inadequado o emprego, pela lei, do termo 
“inexigível” para qualificar o “título judicial” fundado em lei ou ato normativo 
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação 
ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como 
incompatíveis com a Constituição Federal.

Com efeito, a exigibilidade sequer é atributo do título, mas da obrigação que 
este representa39, traduzindo “a ausência de impedimentos jurídicos para que o devedor 
satisfaça a pretensão do credor”40. Desse modo, inexigível é a obrigação cuja satisfação 
encontra impedimento jurídico localizado no plano do direito material, que pode estar 
relacionado, por exemplo, ao “momento do vencimento da obrigação (tempo)”, ao 
“local para o cumprimento (lugar)”, à “maneira como a obrigação deve ser cumprida 
(modo)”, ao “bem apto a satisfazê-la”, à “escolha do bem nas obrigações alternativas”, 
à “regência diferenciada entre as obrigações portáveis e as quesíveis”41, etc.

Assim compreendida a exigibilidade, “não tem o menor significado a idéia de que 
um direito deixasse de ser exigível quando o título fosse assim viciado”42, nos termos do 
§ 1º do art. 475-L do CPC.
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39 FUX, Luiz. O novo processo de execução (o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial). Rio de 
Janeiro: Forense, 2008, p. 263.
40 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 186.
41 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 188.
42  DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 792.
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4.1 O significado jurídico desse fundamento de oposição à execução

4.1.1 A tese da inexistência do título

A partir da percepção acima reportada, DINAMARCO afirma que os preceitos do 
§ 1º do art. 475-L do CPC e do parágrafo único do art. 741 “têm o significado de mandar 
que se considere inexistente o título nas hipóteses ali consideradas”43 (2009c, p. 792). 
No entanto, o autor não desenvolve os fundamentos dessa assertiva.

Chega à mesma conclusão o pensamento de THEREZA ALVIM, para quem 
a propositura de demanda com pedido incompatível com a Constituição Federal 
consubstancia “hipótese flagrante de ausência da condição da ação de ‘possibilidade 
jurídica do pedido’, além da falta de interesse jurídico para a propositura da ação”44, 
o que tornaria “inexistente a ação processual civil, não se tendo, portanto, formado a 
coisa julgada material.”. Com base nesse raciocínio, a autora conclui que “a decisão 
baseada em ‘lei que não era lei’ não transitará em julgado justamente por haver falta de 
uma das condições da ação” e, ainda segundo essa linha de pensamento, “se a sentença 
é juridicamente inexistente, a execução que lhe seguir carecerá, necessariamente, do 
título executivo.”45.

Porém, com a devida vênia à eminente Professora, é claro que o argumento não 
tem sustentação. Em primeiro lugar, porque as condições da ação não se configuram 
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43 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 792.
44 ALVIM, Thereza. O cabimento de embargos ou impugnação ante a sentença contrária à Constituição (arts. 
741, parágrafo único, e 475-L, do CPC): hipóteses de “flexibilização” ou inexistência da coisa julgada?. In: 
MEDINA, José Miguel Garcia Medina; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; CERQUEIRA, Luís Otávio 
Sequeira de; GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel (coordenação). Os poderes do juiz e o controle das decisões 
judiciais: estudos em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 405.
45 ALVIM, Thereza. Ob. cit., p. 406. Há corrente doutrinária que, com base nesses mesmos fundamentos, 
defende ser possível a propositura de ação declaratória de nulidade da sentença (querela nullitatis) com 
o fim de obter a desconsideração de coisa julgada inconstitucional (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 
MEDINA, José Miguel Garcia. Relativização da Coisa Julgada. In: Relativização da Coisa Julgada: enfoque 
crítico. Salvador: Juspodivm, 2004, p. 232, apud MURITIBA, Sérgio Silva. A argüição em juízo da coisa 
julgada inconstitucional. In: MEDINA, José Miguel Garcia Medina; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; 
CERQUEIRA, Luís Otávio Sequeira de; GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel (coordenação). Os poderes do juiz 
e o controle das decisões judiciais: estudos em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim Wambier. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 394-5.
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como elementos de existência do processo, o qual “considera-se formado apesar da 
carência de ação”46, a qual constitui apenas óbice ao julgamento do mérito do processo.

Com efeito, como assevera DINAMARCO, citado por WAMBIER, a sentença 
que se pronunciou sobre o mérito, apesar da ausência de uma das condições da ação, 
padece do vício de nulidade, decorrente da não-extinção do processo sem resolução de 
mérito, com base do art. 267, VI, do CPC:

Já se sustentou, em sede doutrinária, que não é nulo o processo em que faleça ao 
autor alguma das condições da ação... o que sucederia é que a apreciação do pedido do 
autor se faz inviável, ficando o juiz desobrigado de prestar a tutela jurídica pleiteada.

Mas, e se proferida tal sentença? O vício é de nulidade, 
inegavelmente, diz Cândido Rangel Dinamarco, “diretamente 
decorrente do vício caracterizado pela omissão no procedimento 
[por não se ter extinguido o processo sem resolução do mérito, cf. 
art. 267, VI, do CPC], não da carência de ação em si mesma’ [...]. 
São hipóteses em que os Tribunais, mesmo de ofício, têm anulado 
as sentenças. É um caso de nulidade decorrente, conseqüência de 
vício anterior. 47

Consequentemente, não se tratando de inexistência do processo e da sentença, 
não há como defender a inexistência de coisa julgada por ausência de condição da 
ação. Em outras palavras, a carência de ação não impede a formação da coisa julgada 
material. O vício que se pode apontar na sentença de mérito que foi proferida apesar da 
ausência de condição da ação é o de nulidade, decorrente da não-extinção do processo 
sem resolução de mérito, com base do art. 267, VI, do CPC.

Em outras palavras, a nulidade da sentença de mérito proferida na ausência de 
condição da ação não impede a formação da coisa julgada material, que, ao contrário, 
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46 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 306. Em outra passagem de suas Instituições, Dinamarco explica que a propositura da demanda tem 
como “efeito direto e imediato” a formação do processo: “O efeito direto e imediato da demanda é a formação 
do processo ou, conforme o caso, a instauração de nova fase. Entregue ao Poder Judiciário a petição escrita 
em que ela se consubstancia , a partir desse momento o processo existe – ou, nas palavras da lei, ‘considera-se 
proposta a ação’ (CPC, art. 263)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, 
vol. I. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005 p. 48).
47 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 350.
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se impõe como “sanatória geral” do processo48, razão pela qual “não se deve supor que, 
portando o processo ou a sentença nulidades, não se revista o pronunciamento final de 
autoridade de coisa julgada: ao contrário, a rescindibilidade pressupõe a existência de 
coisa julgada”49.

Consequentemente, formada a coisa julgada material, apesar da 
inconstitucionalidade da norma em que se fundou a sentença de mérito, não se pode 
cogitar de inexistência do título na hipótese do art. 475-L, § 1º, do CPC.

4.1.2 A tese da ineficácia do título

Em vertente contrária à tese de inexistência do título, ARAKEN DE ASSIS, ao 
comentar o art. 741, parágrafo único, do CPC, de disposição análoga à do art. 475-L, 
§ 1º, desse Código, defende que a inclusão de tal fundamento deduzível por oposição 
como hipótese de “inexigibilidade” tem um significado, qual seja, o de atrelar a 
inconstitucionalidade da norma em que se funda o título judicial ao plano da eficácia, 
para desfazer a eficácia da coisa julgada, em caráter retroativo, e apagar o efeito 
executivo da condenação, tornando inadmissível a execução:

A remissão do parágrafo único ao inc. II do art. 741 esclarece 
que o juízo de inconstitucionalidade da norma, na qual se funda o 
provimento exequendo, atuará no plano da eficácia: em primeiro 
lugar, desfaz a eficácia de coisa julgada, retroativamente; ademais, 
apaga o efeito executivo da condenação, tornando inadmissível a 
execução. [...] Assim, a procedência dos embargos não desconstituirá 
o título e, muito menos, reabrirá o processo já encerrado50. 

A tese de que a inconstitucionalidade da norma em que se funda o título executivo 
judicial atinge, retroativamente, a eficácia da coisa julgada, com a consequente subtração 
do “efeito executivo da condenação”51, refuta as cogitações sobre a inexistência do 
título, nesses casos. Para tal corrente, “se do provimento exequível desaparece parte 
considerável de sua eficácia”52, a sentença, no entanto, “não deixou de existir”53. 
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48 TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade (CPC, art. 
741, pár. ún.). In: Revista de Processo, São Paulo, ano 27, nº 106, pp. 38-83, abr./jun. 2002, p. 64.
49 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1.192.
50 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1.195.
51 Idem, ibidem.
52 Idem, ibidem.
53 Idem, ibidem.
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Por sua vez, TALAMINI tece as seguintes críticas contra a tese da ineficácia: 
i) confunde o plano normativo (nulidade abstrata da norma inconstitucional) com o 
“plano dos atos praticados sob a égide da norma inconstitucional”54; ii) ainda que a 
inconstitucionalidade atinja um pressupostos de validade do processo, tal vício é sanado 
pela formação da coisa julgada material; iii) “tal interpretação só seria em algum 
sentido adequada na excepcional hipótese de a inconstitucionalidade repercutir sobre os 
pressupostos de existência do processo”55, mas, mesmo nesse caso, “o enquadramento 
não seria perfeito”56, pois a inexistência de coisa julgada material é mais do que a 
ineficácia do título executivo judicial existente, razão por que aquela primeira situação 
pode ser reconhecida por qualquer meio processual, e não apenas pelas oposições do 
executado; iv)  “dificilmente pode ser compatibilizada” com eventual “preservação de 
efeitos gerados pela norma inconstitucional” (idem, ibidem).

Nada obstante a consistência das críticas, elas não se aplicam integralmente à posição 
defendida por ARAKEN DE ASSIS, pois a versão deste autor para a tese da ineficácia do 
título fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF contempla a hipótese em 
que essa declaração se opera posteriormente à formação da coisa julgada material, para 
afirmar que, nesse caso, a lei “tornou sub conditione a eficácia de coisa julgada do título 
judicial”57. Nessa linha de raciocício, “a coisa julgada, em qualquer processo, adquiriu a 
incomum e a insólita característica de surgir e subsistir sub conditione”58, de modo que “a 
qualquer momento, pronunciada a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em 
que se baseou o pronunciamento judicial, desaparecerá a eficácia do art. 467”59, ainda que 
a declaração se opere após o biênio para a propositura de ação rescisória60.

Assim, percebida a declaração de inconstitucionalidade da norma em que se 
funda o título judicial como uma condição resolutiva da sua eficácia de coisa julgada, 
não há falar em sanatória de vício pelo trânsito em julgado, porque, nessa específica 
hipótese, a tese de ARAKEN DE ASSIS trata a inconstitucionalidade não como vício 
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54 TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade (CPC, art. 
741, pár. ún.). In: Revista de Processo, São Paulo, ano 27, nº 106, pp. 38-83, abr./jun. 2002, p. 64.
55 TALAMINI, Eduardo. ob. cit., p. 64. 
56 Idem, ibidem.
57 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1.196.
58 Idem, ibidem.
59 Idem, ibidem.
60 Idem, ibidem.
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do processo ou da sentença, mas como uma condição que atua sobre a eficácia de coisa 
julgada do próprio título já formado (e não inexistente, como enfatiza o autor).

Por essas mesmas razões, sobre esse posicionamento de ARAKEN DE ASSIS, 
também se pode afirmar que distingue nitidamente o plano normativo (nulidade abstrata 
da norma inconstitucional) com o “plano dos atos praticados sob a égide da norma 
inconstitucional”61 , pois não inclui a inconstitucionalidade como vício do processo ou 
da sentença, mas a qualifica como uma condição resolutiva da eficácia de coisa julgada 
do título judicial executivo. Também por isso, percebe-se que esse modelo teórico atende 
plenamente a eventual modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, 
pois, nesse caso, o implemento da condição resolutiva da eficácia de coisa julgada 
do título se protrai para o momento do início da produção dos efeitos da decisão de 
inconstitucionalidade, segundo a modulação deliberada pelo STF.

Com efeito, a crítica de TALAMINI se aplica à tese de ARAKEN DE ASSIS 
apenas no que toca à hipótese em que a declaração antecede ao trânsito em julgado. 
Realmente, nesse caso, a inconstitucionalidade termina sendo tratada como um vício, 
que, pela sanatória da coisa julgada material, não poderia causar a ineficácia do título, 
mas a sua desconstituição.

4.1.3 A tese da desconstituição

Essa é, precisamente, a tese de TALAMINI, para quaisquer situações de título 
fundado em norma declarada inconstitucional:

O título fundado na solução inconstitucional é[,] em princípio[,] 
eficaz e será desconstituído na medida em que o juiz constate sua 
incompatibilidade absoluta com a orientação do Supremo externada 
em uma das hipóteses acima vistas e adiante sintetizadas62. 

Em defesa dessa postura, TALAMINI recorda que a coisa julgada, embora 
consagrada como garantia constitucional (CF, art. 5º, XXXVI), tem o seu regime 
jurídico fixado infraconstitucionalmente, o que, obviamente, inclui as “formas de sua 
desconstituição”63, razão pela qual se mostraria plenamente aceitável a tese que vê na 

p. 253 - 286

________________________________________________

61 TALAMINI, Eduardo. ob. cit., p. 64.
62 TALAMINI, Eduardo. ob. cit., p. 64.
63 TALAMINI, Eduardo. ob. cit., p. 65.
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hipótese de oposição em estudo um instrumento para a desconstituição do próprio título 
executivo.

No entanto, essa interpretação parece não observar os limites interpretativos que 
os textos, isto é, os enunciados normativos dos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, 
delineiam ao dispor que “considera-se também inexigível o título judicial”64, pois, como 
já se ressaltou, a inexigibilidade é o atributo de que se reveste uma obrigação cuja 
satisfação encontra algum impedimento jurídico localizado no plano do direito material. 
Assim compreendida a inexigibilidade, não se consegue entrever qualquer relação entre 
a inexigibilidade e a desconstituição do título. Se o texto menciona “inexigível”, não 
há como interpretá-lo para dele extrair uma norma que autorize uma oposição com 
fins desconstitutivos do próprio título. Para LUIZ FUX, aliás, essa posição se mostra 
insustentável pela distância que guarda do princípio da segurança jurídica, “que tem na 
coisa julgada e no seu respeito um dos mais eficientes instrumentos de consagração”65.

Além disso, a tese da desconstituição do título discrepa da previsão legal ainda 
mais intensamente nos seus consectários. Com efeito, TALAMINI aventa a hipótese de o 
título “desconstituído” ter se produzido em processo formado a partir da dedução de uma 
demanda com uma pluralidade de fundamentos, cada um deles apto, autonomamente, a 
determinar a procedência do pedido. No exemplo daquele autor, é o que ocorre se um 
contribuinte pede a restituição do indébito sob dois fundamentos: i) inconstitucionalidade 
da norma que prevê o tributo; ii) não ter concretizado a hipótese de incidência prevista na 
norma, ou seja, não ter praticado fato gerador da exação66 (TALAMINI, 2002, p. 69-70).

Nessa hipótese, se o juiz, em julgamento antecipado, reconhece a 
inconstitucionalidade, para afastar a incidência da norma, mas, depois do trânsito em 
julgado, o STF declara a sua constitucionalidade, abre-se ensejo para que a Fazenda 
Pública se oponha à execução com fundamento na inconstitucionalidade do título. Então, 
uma vez desconstituído o título, segundo TALAMINI, o contribuinte teria direito a que o 
fundamento da não realização do fato gerador fosse instruído e julgado67. Contudo, diante 
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64 Como reconhece o próprio TALAMINI, “a idéia de que nesse caso o título deve ser desconstituído em 
nada se amolda à previsão legal de que ele é considerado ‘inexígível'” (TALAMINI, Eduardo. ob. cit., p. 64).
65 FUX, Luiz. O novo processo de execução (o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial). Rio de 
Janeiro: Forense, 2008, p. 268.
66 TALAMINI, Eduardo. ob. cit., p. 69-70.
67 TALAMINI, Eduardo. ob. cit., p. 70.
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dessa assertiva, o eminente professor chega a formular três soluções, todas sem qualquer 
indício de consagração positiva, a demandarem a observância de etapas procedimentais 
sem previsão legal68, as quais seriam, portanto, operacionalizadas por flexibilização 
judicial sem parâmetros sequer em cláusulas gerais ou standards (porque também não 
inseridos no sistema normativo), num desequilíbrio entre forma e liberdade inteiramente 
incompatível com um modelo de processo adequado ao Estado democrático de direito 
consagrado na Constituição Federal69.

Assim, Talamini limita-se a afirmar que “a sede em que tal apreciação dar-se-á é 
algo que fica a depender da sedimentação da aplicação da nova norma” (TALAMINI, 
2002, p. 71). No entanto, passados quase 7 (sete) anos desde a introdução do art. 475-L, 
pela Lei nº 1.232/2005, nada se tem discutido a esse respeito, nem na doutrina, nem na 
jurisprudência dos tribunais superiores, porque a realidade é a tese da desconstituição 
do título inconstitucional produz mais problemas do que soluções. O mesmo não se 
pode dizer da tese da ineficácia do título, que, mesmo reconhecendo a inadequação do 
termo “inexigível”, dele extrai algo relacionado ao conceito corrente de inexigibilidade, 
a saber, a sua atuação no plano da eficácia, para emprestar ao fundamento de oposição 
à execução previsto nos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, um semelhante 
mecanismo de operacionalização. Nesse quadro, a posição mais satisfatória parece ser a 
propugnada por ARAKEN DE ASSIS70, a merecer, contudo, algumas ressalvas.

4.1.4 Uma proposta: a inconstitucionalidade da norma em que se funda o título como 
condição resolutiva da eficácia condenatória da sentença

Mesmo na hipótese de a declaração de inconstitucionalidade pelo STF preceder 
à formação da coisa julgada material, não há que se cogitar de vício, pela aplicação da 
norma havida por inconstitucional.

Desse modo, tenha se operado a declaração de inconstitucionalidade do STF antes 
ou depois do trânsito em julgado da sentença exequenda, tal declaração atua no plano 
da eficácia, como condição resolutiva que, uma vez implementada, subtrai a eficácia 

p. 253 - 286

________________________________________________

68 TALAMINI, Eduardo. ob. cit., p. 70-1.
69 CABRAL, Antônio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 
validade prima facie dos atos processuais. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 13 e ss.
70 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1.195.
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condenatória da sentença, fazendo ineficaz o título executivo judicial. Desse modo, 
ao contrário do que defende Assis, a declaração de inconstitucionalidade não atinge a 
“eficácia de coisa julgada”71 do provimento passado em julgado, porque, como ensina 
DINAMARCO, na linha da doutrina de LIEBMAN, “a coisa julgada material incide 
sobre os efeitos da sentença de mérito[,] mas não é, ela também, um efeito desta”72.

Sem embargo dessa posição, vale registrar que os precedentes do STJ têm se 
valido da expressão consagrada no texto do CPC, chamando o título fundado em norma 
declarada inconstitucional pelo STF como “inexigível”73 (STJ, EREsp 1107758/SC, 
2011).

4.2 Uma questão de direito intertemporal

Já amplamente discutido a repercussão, no processo de execução, da declaração, 
pelo STF, da inconstitucionalidade da norma em que se funda o título executivo, resta 
esclarecer uma questão de direito intertemporal.

Sabe que a norma processual, embora se aplique imediatamente para reger os 
atos ainda não praticados no processo, não retroage para alcançar os atos já concluídos. 
Como decorrência disso, apenas estará disponível ao executado a oposição sob a 
alegação de inconstitucionalidade da norma em que se funda o título executivo se o 
trânsito em julgado tiver se operado anteriormente à vigência do respectivo dispositivo 
que prevê a oposição (impugnação ao cumprimento de sentença – art. 475-L, § 1º, CPC 
– ou embargos à execução – art. 741, parágrafo único, do CPC).

Na verdade, essa solução se impõe também como decorrência da regra 
constitucional da irretroatividade da lei em favor da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 
Essa posição, defendida, em sede doutrinária, por ARAKEN DE ASSIS74, foi acolhida 
pela jurisprudência do STJ75.

p. 253 - 286

________________________________________________

71 Idem, ibidem.
72 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. II. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 309.
73 BRASIL, STJ, EREsp 1107758/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
28/09/2011, DJe 05/10/2011.
74 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1.199-1.200.
75 BRASIL, STJ, EREsp 1107758/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
28/09/2011, DJe 05/10/2011.
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4.3 As declarações de inconstitucionalidade ensejadoras desse fundamento de 
oposição à execução

Como ponto central da dogmática de aplicação dos arts. 475-L, § 1º, e 741, 
parágrafo único, do CPC, falta apenas esclarecer que declarações de inconstitucionalidade 
ensejam o manuseio das oposições à execução sob esse fundamento. É bem verdade que, 
para desvendar essa questão, os dispositivos não fornecem muitos critérios, sabendo-
se apenas que se deve considerar “inexigível” aquele título judicial fundado em lei ou 
ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado 
em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal 
Federal como incompatíveis com a Constituição Federal (CPC, arts. 475-L, § 1º, e 741, 
parágrafo único).

Porém, a jurisprudência do STJ, voltando-se especificamente ao art. 741, 
parágrafo único, já definiu a questão – numa solução extensível ao art. 475-L, § 1º, 
de idêntica redação –, ao assentar que tal dispositivo merece interpretação restritiva 
por excepcionar o “princípio da imutabilidade da coisa julgada”. Sob essa perspectiva, 
o STJ definiu ser “necessário”, para fins de aplicação desses dispositivos, que “a 
inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do Supremo Tribunal Federal, 
em controle concentrado ou difuso”:

3. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, sob a égide 
dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 
08/2008, no Resp 1.189.619/PE, de relatoria do em. Ministro 
Castro Meira, DJe 02.09.2010, consolidou o entendimento de que a 
norma do art. 741, parágrafo único, do CPC, deve ser interpretada 
restritivamente, porque excepciona o princípio da imutabilidade da 
coisa julgada, sendo necessário que a inconstitucionalidade tenha 
sido declarada em precedente do Supremo Tribunal Federal, em 
controle concentrado ou difuso76. 

Essa posição do STJ, no entanto, vai de encontro à posição da doutrina 
majoritária, merecendo críticas. Em primeiro lugar, não se discute que o controle difuso 
de constitucionalidade, ainda que levado a cabo pelo STF (em julgamento de recurso 
extraordinário, por exemplo), aprecia a questão constitucional apenas incidentalmente 
(incidenter tantum, e não principaliter tantum), razão pela qual produz decisão com 
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 76 BRASIL, STJ, REsp 1266214/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 15/09/2011, DJe 21/09/2011.
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eficácia inter partes, o que significa que vincula somente as partes do processo, de modo 
que se limita a propagar sua ratio decidendi como precedente de efeito meramente 
persuasivo, mas não vinculante. Assim, as decisões proferidas em sede de controle 
difuso de constitucionalidade pelo STF apenas poderiam ser levadas em conta para 
fins de aplicação dos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, do CPC, se “suspensa 
a execução”, pelo Senado Federal, dos dispositivos havidos por inconstitucionais 
incidenter tantum, em decisão definitiva do STF, segundo dispõe o art. 52, X, da CF77.

Outra questão ainda a ser resolvida diz respeito à necessidade, ou não, de 
precedência da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, em relação à prolação do 
provimento que veio a transitar em julgado. Em outras palavras, para que se possa opor 
a inconstitucionalidade (declarada pelo STF) da norma em que se funda o título judicial, 
é preciso que tal declaração tenha se dado antes da prolação da sentença? Apesar de 
respeitável posição em contrário78, uma ampla consideração da tutela da confiança 
legítima ao processo orienta para um posicionamento pela necessidade, para aplicação 
dos dispositivos em estudo, de que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF tenha 
se operado antes da prolação do provimento que veio a formar o título executivo79. É 
que a sentença proferida sem dissonância com precedente vinculante do STF (que ainda 
nem havia se formado) não pode ser submetida, após seu trânsito em julgado, a uma 
condição resolutiva dos seus efeitos condenatórios, sem razão alguma que justifique a 
frustração da expectativa legítima alimentada no espírito do jurisdicionado em favor do 
qual se haja formado a coisa julgada material.

Há, contudo, uma pequena divergência quanto ao instante processual a ser adotado 
como referência para se verificar essa precedência da declaração de inconstitucionalidade, 
já que parcela considerável da doutrina defende que a declaração deve anteceder ao 
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77 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 793; ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 
1.199; TALAMINI, Eduardo. ob. cit., p. 54 e ss.; NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. 
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, p. 888; ALVIM, Arruda; ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao Código de Processo 
Civil. Rio de Janeiro: GZ, 2012, p. 720.
78 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1.196; 
TALAMINI, Eduardo. ob. cit., passim.
79 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 793; FUX, Luiz. O novo processo de execução (o cumprimento da sentença e a execução 
extrajudicial). Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 268.
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trânsito em julgado da sentença, e não à sua simples prolação80.

4.3.1 Sentença que afasta a incidência de norma, por julgá-la inconstitucional, apesar de 
declaração de sua constitucionalidade pelo STF

Situação que está a merecer atenção é aquela em que transita em julgado 
provimento judicial que afastou, no caso concreto, a incidência de certa norma, 
por julgá-la inconstitucional. No entanto, posteriormente, vem a ser considerada a 
constitucionalidade da norma, pelo STF.

Diante de caso com essa conformação, o STJ já decidiu pela impossibilidade 
de oposição à execução ou cumprimento de sentença com fundamento na 
inconstitucionalidade do título judicial, por entender que a interpretação restritiva que se 
deve fazer dos dispositivos que albergam essa possibilidade conduz à posição segundo 
a qual apenas a inconstitucionalidade, declarada pelo STF, de norma em que se funda 
o título judicial é que torna o título “inexigível”, não se dando o mesmo na hipótese 
em que a discrepância entre o entendimento do STF e o provimento transitado em 
julgado se dá porque este deixou de aplicar a norma, enquanto aquele veio a considerá-
la constitucional (STJ, REsp 1266214/DF, 2011).

Por sua vez, o precedente em que se baseia o julgado acima referido afirma, 
explicitamente, uma série de casos em que não tem aplicação a oposição pelo fundamento 
ora estudado, excluindo todas as hipóteses em que não tenha havido “a declaração 
de inconstitucionalidade em precedente do Supremo Tribunal Federal, em controle 
concentrado ou difuso”, mas, contraditoriamente, admitindo-a quando emprestada 
interpretação conforme a Constituição81.

p. 253 - 286

________________________________________________

80 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação 
extravagante. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 887; ALVIM, Arruda; ASSIS, Araken; 
ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: GZ, 2012, p. 720. Para 
fins de mapeamento doutrinário, interessante notar que ARAKEN DE ASSIS, na obra coletiva anteriormente 
citada, parece ter modificado seu entendimento em relação à necessidade de precedência da declaração de 
inconstitucionalidade, que havia negado em publicação anterior (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 
12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1196). No entanto, obviamente, não se pode ter certeza a 
esse respeito, pois a publicação mais recente, como dito, é fruto de trabalho coletivo, sendo possível que haja 
discordância de um dos autores quanto a certas posições ali sustentadas.
81 [...] 2.1 - O art. 741, parágrafo único, do CPC, deve ser interpretado restritivamente, porque excepciona 
o princípio da imutabilidade da coisa julgada, abarcando tão somente as sentenças fundadas em norma 
inconstitucional, assim consideradas as que: (a) aplicaram norma declarada inconstitucional; (b) aplicaram 
norma em situação tida por inconstitucional; ou (c) aplicaram norma com um sentido tido por inconstitucional;
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Contudo, referido entendimento, embora já tenha sido reiterado em idênticos 
termos82, se funda em raciocínio insustentável, à luz da consideração sobre o que seja 
“interpretação conforme a Constituição”. VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, com base em 
ampla pesquisa da jurisprudência e da doutrina internacional e brasileira, fornece um bom 
ponto de partida para a compreensão do que seja interpretação conforme a Constituição:

[...] de uma forma geral, quando se fala em interpretação conforme 
a constituição, quer-se com isso dizer que, quando há mais de uma 
interpretação possível para um dispositivo legal, deve ser dada 
preferência àquela que seja conforme a constituição83. 

Segundo SARLET, MARINONI E MITIDIERO, a interpretação conforme 
a Constituição corresponde, “em sentido amplo”, a “um princípio da interpretação 
constitucional”84. Ainda na lição desses autores, referido princípio, em sua conformação 
ampla, pode ser identificado como a operação hermenêutica que leve em conta

(...) uma eficácia 'irradiante' das normas constitucionais, em 
especial no âmbito da dimensão objetiva dos princípios e direitos 
fundamentais, de acordo com o qual toda a ordem jurídica deve ser 
interpretada (e aplicada) em sintonia com os princípios e regras da 
constituição85.

Dessa dimensão objetiva das normas constitucionais, que as reveste de eficácia 
irradiante, é que deriva a conformação restrita da interpretação conforme a Constituição86, 
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2.2 - necessária a declaração de inconstitucionalidade em precedente do Supremo Tribunal Federal, em controle 
concentrado ou difuso, mediante: (a) declaração de inconstitucionalidade com ou sem redução de texto; ou 
(b) interpretação conforme a Constituição; 2.3 - outras hipóteses de sentenças inconstitucionais não são 
alcançadas pelo disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC, ainda que tenham decidido em sentido diverso 
da orientação firmada no STF. A exemplo, as que (a) deixaram de aplicar norma declarada constitucional, ainda 
que em controle concentrado; [...] (BRASIL, STJ, AgRg no REsp 1213684/PR, Rel. Ministro HUMBERTO 
82 MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 12/05/2011).
BRASIL, STJ, AgRg no REsp 1263279/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 20/03/2012, DJe 26/03/2012.
83 SILVA, Virgílio Afonso da. Princípio da interpretação conforme a Constituição: entre a trivialidade e a 
centralização judicial. In: Revista Direito GV 3, São Paulo, v. 2, nº 1, pp. 191-210, jan./jun. 2006, p. 192.
84 SARLET; Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 217.
85 Idem, ibidem.
86 Nesse segundo sentido, a interpretação conforme a Constituição requer, nas palavras de INOCÊNCIO 
MÁRTIRES COELHO, “que os aplicadores da Constituição, em face de normas infraconstitucionais de 
múltiplos significados, escolham o sentido que as torne constitucionais e não aquele que resulte na sua 
declaração de inconstitucionalidade” (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, 
Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 119). Sob essa 
perspectiva, trata-se, portanto, de uma técnica que “valoriza o trabalho legislativo, aproveitando ou conservando 
as leis” (idem, ibidem).
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em que esta desponta, ainda nas palavras de SARLET, MARINONI E MITIDIERO, como

técnica de acordo com a qual, em face da existência de mais 
de uma alternativa possível de interpretação de determinado 
dispositivo legal, das quais uma (ou mesmo várias) implicaria a 
inconstitucionalidade da disposição normativa em causa, há que 
optar pela alternativa de interpretação que (…) lhe atribui um 
sentido compatível com a constituição87.

Como se vê, a interpretação conforme a Constituição não tem por consequência 
declaração de inconstitucionalidade. Bem ao contrário, a interpretação conforme a 
Constituição, como ensinam SARLET, MARINONI E MITIDIERO, “constitui técnica 
que impede a declaração de inconstitucionalidade da norma mediante a afirmação 
de que esta tem um sentido – ou uma interpretação – conforme à Constituição”88, a 
qual, obviamente, prevalece sobre as interpretações incompatíveis com as decisões 
fundamentais do Constituinte, que, como afirmou BONAVIDES89, não podem ser 
ignoradas.

Essa longa discussão serve para demonstrar que, se a aplicação dos arts. 
475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, do CPC têm lugar diante de “declaração de 
inconstitucionalidade em precedente do Supremo Tribunal Federal, [...] mediante [...] 
interpretação conforme a Constituição”, como afirma o próprio STJ90, então essa Corte 
Superior teria que admitir, por imperativo de coerência, a possibilidade de oposição à 
execução mesmo na hipótese de não ter o STF declarado a inconstitucionalidade de 
uma norma, havendo a Corte Constitucional, ao contrário, apenas interpretado certo 
enunciado normativo (texto), de modo a dele extrair norma constitucional, impedindo, 
desse modo, declaração de inconstitucionalidade.

A toda evidência, tanto no caso da interpretação conforme – que, segundo o STJ, 
comporta a oposição pelos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, do CPC –, como 
na hipótese de sentença que afastou aplicação de norma já considerada constitucional 
pelo STF, a oposição do executado toma como paradigma uma decisão em que o 
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87 SARLET; Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. ob. cit., p. 217.
88 SARLET; Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. ob. cit., pp. 1056-1057.
89 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 518.
90 BRASIL, STJ, AgRg no REsp 1213684/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 05/05/2011, DJe 12/05/2011; BRASIL, STJ, AgRg no REsp 1263279/MG, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 26/03/2012.
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STF não declarou inconstitucionalidade alguma, mas, inversamente, declarou a 
constitucionalidade de certa norma. Como pode, então, o STJ dar tratamento diferenciado 
para cada uma dessas hipóteses? O que importa é a existência de uma discrepância entre 
o posicionamento vinculante do STF e o título executivo judicial, fato que atrai, em 
qualquer dos dois casos, a tutela fornecida pelos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo 
único, do CPC.

Consequentemente, o STJ não pode recusar ao executado as oposições previstas 
nos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, do CPC, nas hipóteses em que a 
sentença transitada em julgado tiver afastado a aplicação de certa norma, por julgá-la 
inconstitucional, apesar de já haver entendimento do STF pela sua constitucionalidade, 
desde que proclamado em decisão dotada de “eficácia contra todos e efeito vinculante”, 
nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999.

5 À MANEIRA DE CONCLUSÃO

Ao longo da exposição, logrou-se indicar que as oposições do executado 
constituem o meio formal para a defesa desse sujeito processual no curso de processo 
de execução, assim entendido a sequência de atos processuais praticados em relação 
jurídica processual desenvolvida em contraditório, polarizada pelo fim institucional de 
prestação de tutela jurisdicional executiva, seja em processo autônomo, seja em mera 
fase ou módulo processual de cumprimento de sentença.

Finalmente, pôde-se verificar que o título executivo judicial se expõe à oposição 
de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 475-L, § 1º) ou de embargos à 
execução (CPC, art. 741, parágrafo único), desde que, alternativamente: i) se funde em 
norma i.a) declarada inconstitucional pelo STF, em controle concentrado, ou i.b) cuja 
execução tenha sido suspensa pelo Senado Federal, após decisão definitiva do STF em 
controle difuso de constitucionalidade (CF, art. 52, X); ii) tenha acolhido interpretação 
havida pelo STF como inconstitucional, em declaração de inconstitucionalidade sem 
redução de texto, proclamada em sede de controle concentrado; iii) haja aplicado certo 
dispositivo diversamente da interpretação conforme a Constituição atribuída pelo STF, 
em sede de controle concentrado; iv) haja afastado a incidência de certa norma, por 
considerá-la inconstitucional, quando já havia declaração de sua constitucionalidade 
pelo STF, em sede de controle concentrado.
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DESCRIMINALIZAÇÃO DAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS 
NA CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Thalita Vitória Castelo Branco Nunes Silva 1

Tamires Ferreira Coêlho 2

RESUMO: As rádios comunitárias são meios de comunicação constituídos enquanto instru-
mentos de divulgação de notícias, de discussão de interesses das comunidades e de difusão dos 
movimentos sociais contudo, no Brasil, a operacionalização das rádios comunitárias não autori-
zadas é vista como crime. Assim, cabe questionar como essas rádios podem ser consideradas cri-
minosas, se realizam trabalhos socialmente aceitos? Posto isso, o presente artigo tem o objetivo 
de apresentar aspectos históricos, jurídicos e comunicacionais concernentes ao panorama dessas 
rádios no Brasil, tendo como base sua importância para os direitos humanos e a necessidade 
de descriminalizar a maioria delas. Além disso, fez-se uma pesquisa de jurisprudência com os 
temas rádios comunitárias e crime, no qual se constatou que a jurisprudência dominante ainda 
considera crime a operacionalização das rádios comunitárias não autorizadas porém foi obser-
vado que já existe jurisprudência minoritária, desconsiderando as rádios comunitárias enquanto 
exploração clandestina.

Palavras-chave: Rádios comunitárias. Crime. Decisões judiciais. Direitos Humanos.

ABSTRACT: The community radio stations are media which disseminate news, discuss about 
community interests and diffuse social movements. However the operation of unauthorized com-
munity radio in Brazil is seen as a crime.Thus, it's important questioning about how these radio 
stations can be considered criminal if they do socially acceptable work? The objective of this 
article is presenting the historical, legal and communicative aspects concerning the outlook of 
community radios in Brazil. The study is based on community radio relevance to Human Rights 
and the need for decriminalizing the majority of these radios. Moreover, it was made a jurispru-
dence research with the themes “community radio stations” and “crime”, which has found that 
the dominant jurisprudence still considers the operation of unauthorized community radio as a 
crime. However it has been also observed that one minority jurisprudence disregards community 
radio as an illegal exploitation.

Keywords: Community radio. Crime. Judicial decisions. Human Rights.
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1 INTRODUÇÃO

As rádios comunitárias são meios de comunicação com abrangência local, tendo 
em vista que são instrumentos de divulgação de notícias e de discussões relativas aos 
interesses das comunidades, estando norteadas pela noção de cidadania. Essas rádios 
podem também ser utilizadas como meio de difusão dos movimentos sociais.

O objetivo de uma rádio comunitária é, mais do que simplesmente informar, di-
vulgar conteúdo direcionado às necessidades da comunidade na qual está inserida – de 
forma a priorizar informações ligadas à cultura dessa comunidade. O termo cultura é 
aqui empregado de forma a ultrapassar o campo do entretenimento e das manifestações 
artísticas, compreendendo o contexto socioeconômico e a memória de um grupo.

O Ministério das Comunicações considera a rádio comunitária como:

Um tipo especial de emissora de rádio FM, de alcance limitado a, 
no máximo, 1km a partir de sua antena transmissora, criada para 
proporcionar informação, cultura, entretenimento e lazer a peque-
nas comunidades. Trata-se de pequena estação de rádio, que dará 
condições à comunidade de ter um canal de comunicação intei-
ramente dedicado a ela, abrindo oportunidade para divulgação de 
suas ideias, manifestações culturais, tradições e hábitos sociais3.

Posto isso, as rádios comunitárias devem ter baixa potência (25 watts) e cobertura 
restrita ao raio de um quilômetro a partir da antena transmissora. O diploma normativo 
que regulamenta o setor é a Lei 9.612, de 1998, e o Decreto 2.615 do mesmo ano.

No entanto, a partir dessa base legal, acredita-se que, no Brasil, seja fechada pelo 
menos uma rádio por dia. Diante dessa realidade, há um projeto de lei em tramitação no 
Congresso Nacional, que descriminaliza as rádios comunitárias, extinguindo a pena de 
prisão para quem for flagrado, operando sem autorização. 

Assim, tendo em vista os conceitos relacionados às rádios comunitárias e às suas 
atribuições enquanto meios de comunicação diferenciados, este artigo faz uma análise 
baseada em pesquisa bibliográfica e pesquisas feitas por outros estudiosos. Entre os 

________________________________________________

3 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. Rádio Comunitária. Disponível em: <http://www.mc.gov.br/
radio-comunitaria>.  Acesso em: 9.out.2011.
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referenciais teóricos que trabalham com rádios comunitárias na perspectiva comunica-
cional, destacamos Peruzzo4 e Berti5.

O objetivo principal deste artigo é apresentar, de forma interdisciplinar – rela-
cionando aspectos históricos, jurídicos e comunicacionais concernentes ao tema – um 
panorama das rádios comunitárias no Brasil, tendo como base sua importância para os 
direitos humanos e a necessidade de descriminalizar a maioria dessas rádios.

2 HISTÓRICO

As rádios comunitárias surgiram no final da década de 1950, na Inglaterra, sob a 
denominação de rádio-pirata. Sobre essa denominação, Peruzzo ressalta:

O tema ‘rádios comunitárias’ no Brasil está envolto em controvér-
sias que se apresentam em duas perspectivas: o interesse por sua 
criação é crescente; não são bem aceitas, principalmente, pelos se-
tores dominantes. Elas ganharam o tratamento pejorativo de “pira-
ta” ou “clandestina”. Inicialmente, por serem ilegais, seja porque 
passaram a existir mesmo antes de promulgada a legislação para o 
setor, ou porque, diante da morosidade do poder público em conce-
der autorização para seu funcionamento, muitas delas operam sem 
permissão legal. No fundo, o uso dos adjetivos “pirata” e “clandes-
tina” esconde a ira das rádios comerciais pelo fato das comunitárias 
disputarem a audiência local, e consequentemente “roubarem” seus 
anunciantes. O que, de fato, nem sempre ocorre porque o anuncian-
te da rádio comunitária tende a ser o mercadinho da esquina que 
nem costuma veicular publicidade na mídia tradicional. Por outro 
lado, as emissoras comunitárias já assumiram o lema de que “não 
estão atrás do ouro”, como as inglesas no século passado6. 

Apesar de as primeiras transmissões não oficiais no Brasil possuírem vestígios 
na década de 30, esses veículos radiofônicos comunitários só teriam chegado ao país 
em 1970, diferenciando-se dos demais porque não tinham fins lucrativos e ajudavam a 
desenvolver as comunidades nas quais estavam instalados. 
________________________________________________

4 PERUZZO, Cicília M. Krohling. Rádios comunitárias: entre controvérsias, legalidade e repressão. In: 
MELO, José Marques de; GOBBI, Maria Cristina; SATHLER, Luciano. Mídia cidadã: utopia brasileira. 
São Paulo: Editora UMESP, 2006.
5 BERTI, Orlando Maurício de Carvalho. A rádio comunitária como instrumento de propagação da 
cidadania e democratização da informação – uma reflexão sobre o papel das rádios comunitárias 
legalizadas do sertão (semiárido) do Piauí. Artigo apresentado na 3ª Conferência Brasileira de Mídia 
Cidadã. set.2007.
6 Idem. pp. 183-184. 
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Esse auxílio no desenvolvimento é descrito por Berti7 quando explica que a for-
mação democrática da sociedade depende cada dia mais das mídias que a representam 
ou teoricamente deveriam representá-la, notadamente as mídias comunitárias, por esta-
rem mais próximas às questões das comunidades.

Faz-se importante destacar que, segundo Peruzzo, nem toda rádio denominada 
comunitária pode ser considerada como tal:

A rádio comunitária que faz jus a este nome é facilmente reconhe-
cida pelo trabalho que desenvolve, ou seja, transmite uma progra-
mação de interesse social vinculada à realidade local, não tem fins 
lucrativos, contribui para ampliar a cidadania, democratizar a in-
formação, melhorar a educação informal e o nível de cultura dos 
receptores sobre temas diretamente relacionados às suas vidas. A 
emissora radiofônica comunitária permite ainda a participação ati-
va e autônoma das pessoas residentes na localidade e de represen-
tantes de movimentos sociais e de outras formas de organização co-
letiva na programação, nos processos de criação, no planejamento 
e na gestão da emissora8.

A primeira rádio comunitária de que se tem notícia é a Rádio Paranóica, de Vitó-
ria-ES, em outubro de 1970. Posteriormente, surgiria em Sorocaba-SP a Rádio Spectro. 
Essas primeiras rádios, apesar de já se constituírem como inovadoras, ainda não tinham 
preocupação com os movimentos sociais e, geralmente, eram operadas por jovens com 
propósitos ligados à diversão9. Mesmo ajudando a construir críticas acerca da realida-
de em que viviam, como o caso da Rádio Paranóica, somente algum tempo depois, as 
emissoras despertariam para o foco social propriamente dito.

Como afirma Brocanelli10, Sorocaba seria o berço de uma nova fase da história 
________________________________________________

7 BERTI, Orlando Maurício de Carvalho. A rádio comunitária como instrumento de propagação da 
cidadania e democratização da informação – uma reflexão sobre o papel das rádios comunitárias 
legalizadas do sertão (semiárido) do Piauí. Artigo apresentado na 3ª Conferência Brasileira de Mídia 
Cidadã. set.2007. p. 5.
8 PERUZZO, Cicília M. Krohling. Rádios comunitárias: entre controvérsias, legalidade e repressão. In: 
MELO, José Marques de; GOBBI, Maria Cristina; SATHLER, Luciano. Mídia cidadã: utopia brasileira. 
São Paulo: Editora UMESP, 2006. pp. 69-70.
9 BROCANELLI, Rodney. Rádios Livres: breve história. 1998. Disponível em: <http://www.google.com.
br/url?sa=t&rct=j&q=r%C3%A1dio%20revers%C3%A3o&source=web&cd=5&ved=0CDsQFjAE&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.locutor.info%2FBiblioteca%2FRadios_Livres.doc&ei=C_bMTujCE8atgwfA8ICtDQ
&usg=AFQjCNHS-bTKQIb5gqq5WOCixmkTC8USWg>. Acesso em: out. 2011. p. 9.
10 BROCANELLI, Rodney. Rádios Livres: breve história. 1998. Disponível em: <http://www.google.com.
br/url?sa=t&rct=j&q=r%C3%A1dio%20revers%C3%A3o&source=web&cd=5&ved=0CDsQFjAE&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.locutor.info%2FBiblioteca%2FRadios_Livres.doc&ei=C_bMTujCE8atgwfA8ICtDQ
&usg=AFQjCNHS-bTKQIb5gqq5WOCixmkTC8USWg >. Acesso em: outubro de 2011. p. 3.
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das rádios livres no Brasil. Em 1981, o número de estações aumentaria para 6: Estrôn-
cio 90, Alfa 1, Colúmbia, Fênix, Star e Centaurus. A primeira rádio de São Paulo-  -SP 
foi a Rádio Xilik, constituída por alunos da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, e suas transmissões partiam do campus da faculdade. A Xilik já tinha forte sus-
tentação ideológica. A principal influência de seus organizadores foram as experiên-
cias europeias de rádios sem concessão, principalmente as da Itália e as da França11.

Mesmo atentando para o fato de a denominação comunitária nem sempre ser 
cabível a alguns meios, a própria Peruzzo ressalta que, em alguns casos históricos – e aí 
inserimos os exemplos supracitados –, mesmo faltando um ou outro desses aspectos em 
uma rádio, ela consegue prestar bons serviços à comunidade onde se insere […] Em 
razão dessa diversidade, há que ter-se cuidado na classificação12.

Nos anos 90, houve mudança no entendimento jurisprudencial das rádios co-
munitárias, devido ao caso da Rádio Reversão, operada pelo jornalista e escritor Léo 
Tomaz. A proposta da Reversão, considerada por alguns como radical e composta por 
artistas de diversas modalidades, era privilegiar na programação as músicas das bandas 
da zona leste da capital paulista. A Rádio Reversão, assim com a Xilik, foi uma das emis-
soras que utilizou bem a imprensa para passar seus ideais e anunciar as emissões13.

A Rádio Reversão foi fechada em 1991 porque funcionava sem obter licença do 
governo, tendo seus equipamentos apreendidos pela Polícia Federal, após denúncia feita 
pelo Departamento Nacional de Telecomunicações (DENTEL).

Em março de 1994, o juiz Casem Mazlom divulga finalmente a 
sentença: Léo Tomaz é inocente. Estava criado importante pre-
cedente para os futuros processos. Segundo o juiz, não há crime 
em colocarem-se rádios não autorizadas, sem fins lucrativos e sem 
motivações político-partidárias. Depois do desfecho desse proces-
so, houve a explosão no número de rádios livres na cidade de São 
Paulo. Com a jurisprudência na lei, houve tranquilidade necessária 
para que se multiplicarem as emissoras. A fiscalização poderia até 
apreender os equipamentos mas a batalha jurídica terminaria, em 
grande parte dos casos, em absolvição das pessoas envolvidas.

________________________________________________

11 Idem. p. 4.
12 PERUZZO, Cicília M. Krohling. Rádios comunitárias: entre controvérsias, legalidade e repressão. In: 
MELO, José Marques de; GOBBI, Maria Cristina; SATHLER, Luciano. Mídia cidadã: utopia brasileira. 
São Paulo: Editora UMESP, 2006. p. 70.
13 Idem. p. 4. 
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Desde a absolvição de Léo Tomaz, ocorreram mudanças no que concerne à cria-
ção e à manutenção de emissoras de rádio no Brasil. Atualmente, há rádios comunitárias 
espalhadas por todo o território nacional.

3. RÁDIOS COMUNITÁRIAS, DIREITOS HUMANOS E LIBERDADE DE EX-
PRESSÃO E COMUNICAÇÃO

Os direitos humanos são direitos naturais de todo ser humano, disciplinados em 
declarações e convenções internacionais. Assim, a violação de um direito fundamental 
do cidadão não é questão da ordem interna de um país, mas tem importância transnacio-
nal. Tais direitos são divididos em gerações. 

A primeira geração compreende direitos individuais: são os direitos de liberdade, 
efetivados com abstenção do Estado. A segunda geração é constituída por direitos so-
ciais que, para serem concretizados, necessitam de ação positiva do Estado. Na terceira 
geração, estão os direitos de titularidade coletiva. Alguns autores ainda consideram a 
existência de uma quarta geração de direitos humanos que seriam relativos à genética 
ou à biogenética.

 A sociedade tecnológica presencia o aparecimento de novas formas de direitos 
humanos, desconhecidas em sociedades anteriores. A exemplo disso, está o direito à 
comunicação, que tem apresentado formas distintas com a articulação prática da vida 
social contemporânea. 

 A comunicação humana, segundo Frosini14, passou por três fases: a fase oral, 
que permite somente a relação direta entre pessoas; a fase escrita, que superou limi-
tes tempo-  -espaciais na transmissão da mensagem mas produz distinção de caráter 
intelectual e social entre os alfabetizados e os analfabetos; a fase da comunicação te-
letransmitida –  simbolizada por tecnologias, como rádio, televisão e transmissores 
eletrônicos –, que superou ainda mais limites do tempo e do espaço, levando em con-
sideração que uma mesma notícia pode ser transmitida para o mundo, no mesmo mo-
mento em que ocorreu. As rádios comunitárias estão inseridas nessa terceira fase da 
comunicação humana. 

________________________________________________

14 FROSINI, Vitttorio. Derechos Humanos y Bioética. Santa Fé de Bogotá: Temis S.A, 1997.
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 Meliani15 defende as rádios comunitárias enquanto meios que potencializam a 
função social designada aos veículos de comunicação na Constituição brasileira:

São muitos os preconceitos que enfrentamos quando defendemos 
as rádios de baixa potência. O rádio, veículo considerado menor e 
ultrapassado, no entanto, é o que possui maior alcance junto à po-
pulação de baixa renda e nas regiões pouco industrializadas. Possui 
altíssimo índice de recepção porque liberta o ouvinte para ativida-
des paralelas.
A rádio comunitária, filha da rádio livre, ainda poderá ser vista como 
um dos braços mais importantes da comunicação social, desde que 
fique no meio e ao lado da população e que incorpore a legítima 
função social que a Constituição atribui aos meios de comunicação.

Se cumprem com a função social exigida aos meios de comunicação no país, 
pressupõe-se que essas rádios também deveriam ter espaço no cenário midiático e ju-
rídico, uma vez que a democracia brasileira assegura a liberdade de expressão e de 
comunicação mas, na prática, não é bem isso que acontece.

As liberdades de comunicação e de expressão constituem-se como princípios basi-
lares do Estado Democrático de Direito. Vários documentos internacionais reconhecem 
esses princípios, tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que proclama, 
em seu Artigo 19, que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e de expressão. 
Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras16.

De acordo com o que foi estabelecido pela Convenção para a Proteção dos Direi-
tos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 1950, em seu Artigo 10º, todos têm 
direito à liberdade de expressão: 

Este direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de 
receber ou de transmitir informações ou ideias sem que possa haver 
ingerência de quaisquer autoridades públicas e sem considerações 
de fronteiras. O presente artigo não impede que os Estados subme-
tam as empresas de radiodifusão, de cinematografia ou de televisão 
a um regime de autorização prévia17.

________________________________________________

15 MELIANI, Marisa. A função social da rádio comunitária. 1999. Disponível em: <http://www.radioslivres.
com.br/artigos/artigo01.html>. Acesso em: 25.set.2011.
16 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em: <http://www.ouvidoria.sp.gov.
br/portal/lei/direitoshumanos.htm>. Acesso em: out.2011.
17 SECRETARIA DO TRIBUNAL EUROPEU DOS DIREITOS DO HOMEM. Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem. jun.2010. Disponível em: <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7510566B-AE54-
44B9-A163-912EF12B8BA4/0/POR_CONV.pdf>. Acesso em: out.2011. p. 6-7
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Além disso, o exercício da liberdade de expressão, segundo o que foi definido na 
Convenção supracitada, traz como consequência deveres e responsabilidades, de forma que 
não pode configurar-se como risco à segurança pública, entre outros requisitos e sujeições.

 No Brasil, a CF consagra a liberdade de expressão e de comunicação:

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 anoni-
mato;
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 […]
Art. 220 A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embara-
ço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo 
de comunicação social, observado o disposto no Art. 5º, IV, V, X, 
XIII e XIV.
§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideo-
lógica e artística.18

Farias explica que a liberdade de expressão e de comunicação é compreendida 
como um direito subjetivo fundamental, assegurado a todo cidadão, já que consiste na 
capacidade de manifestar livremente o próprio pensamento, ideias e opiniões por meio 
da palavra, escrito, imagem ou qualquer outro meio de difusão, bem como no direito de 
comunicar ou receber informação verdadeira, sem impedimentos nem discriminações19. 
No entanto, a doutrina majoritária tem entendido que há diferença entre a liberdade de 
expressão e a de comunicação. 

A falta de concordância com o que é postulado por Farias se dá porque a liberdade 
de expressão teria como objeto pensamentos, ideias, opiniões, crenças e juízos de valor, 
com âmbito de proteção mais amplo que a liberdade de comunicação, e não, estando 
sujeita ao limite interno da veracidade. Já a liberdade de comunicação teria como objeto, 

________________________________________________

18 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988.
19 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem 
versus a liberdade de expressão e comunicação. 3.ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. p. 8.
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segundo a doutrina majoritária, o direito de comunicar-se e receber livremente informa-
ção sobre fatos – talvez até mais restritamente sobre fatos considerados noticiáveis.

É importante frisar que tais direitos não são absolutos, devendo compatibilizar-
-se com os outros direitos fundamentais do cidadão, quais sejam, moralidade, saúde e 
segurança públicas, integridade territorial, honra, intimidade, vida privada etc. 

As liberdades de expressão e de comunicação contribuem para a formação da 
opinião pública pluralista em uma sociedade democrática. Sendo assim, as rádios comu-
nitárias são veículos importantes para a efetividade dos princípios constitucionais, pois 
possibilitam a discussão nas comunidades sobre determinados temas – e sob perspecti-
vas – muitas vezes negligenciados pelas emissoras comerciais.

O direito à comunicação ultrapassa a noção de liberdade de expressão e do direito à 
informação: é o direito que todos têm quanto ao acesso aos meios de produção e veiculação 
de informação, constituindo-se enquanto direito de possuir condições técnicas e materiais 
para ouvir e ser ouvido, de ter o conhecimento necessário para estabelecer uma relação au-
tônoma e independente frente aos meios de comunicação convencionais. Sendo um direito, 
é preciso que haja a permanente busca para garanti-lo no entanto há impeditivos (sejam 
eles sociais, políticos, econômicos ou técnicos) para a realização plena desse direito.

4. DESCRIMININALIZAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA DAS RÁDIOS COMUNI-
TÁRIAS NO BRASIL

No Brasil, há atualmente poucas rádios comunitárias legalizadas. O processo de 
concessão às rádios é lento e burocrático, de forma que há alguns meios que funcionam 
de maneira ilegal – Peruzzo contabiliza mais de 15 mil rádios na ilegalidade em 2005. 

O grande número de emissoras funcionando ilegalmente – a maio-
ria com pedidos de autorização cadastrados – se justifica pelas dis-
torções no processo de concessão oficial. Há, por parte do governo, 
morosidade na legalização das rádios comunitárias, além de uma 
política de repressão àquelas em funcionamento sem a prévia auto-
rização, como se as “comunidades” pudessem esperar dois ou três 
anos pela autorização20.

________________________________________________

20 PERUZZO, Cicília M. Krohling. Rádios comunitárias: entre controvérsias, legalidade e repressão. In: 
MELO, José Marques de; GOBBI, Maria Cristina; SATHLER, Luciano. Mídia cidadã: utopia brasileira. 
São Paulo: Editora UMESP, 2006. p. 186.
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Conforme preleciona o Art. 183, da Lei 9472/97, é crime desenvolver clandes-
tinamente atividades de telecomunicação, o que implica pena de detenção de dois a 
quatro anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, e multa de dez mil reais.

No entanto, há o Projeto de Lei (452003/2010) em tramitação no Congresso Na-
cional, que prevê a descriminalização das rádios comunitárias, com o objetivo de extin-
guir a punição criminal para quem atua nessa área. Assim, quem violar algum preceito da 
lei terá punição administrativa, e não mais, penal (PL 4573-2009). Só haverá atuação pe-
nal caso a utilização de rádio comunitária afete algum serviço público enquadrado como 
telecomunicação de emergência ou de segurança pública. Assim, preleciona Ribeiro:

De maneira geral, muda a perspectiva do uso de rádio comunitária 
e da responsabilidade de quem gerencia o processo e executa, re-
almente, um trabalho voltado para as diferentes comunidades com 
o uso da rádio e com a intenção de realizar algo para o desenvol-
vimento dessas comunidades que têm rádios instaladas. Se houver 
uma caracterização nesse processo de um efetivo desenvolvimento 
com o uso da rádio, realmente faz sentido essa descriminalização21. 

A importância do Projeto de Lei supramencionado vai, portanto, além do âmbito 
jurídico e estende-se à construção democrática no Brasil, tendo em vista que, nos últimos 
vinte anos, de uma a três rádios comunitárias são fechadas pelo governo diariamente, no 
cenário que é dominado pelo sistema privado – no qual existe um oligopólio de 11 famílias 
das quais seis controlam mais de 80% do fluxo informacional e de significados no país22.

Peruzzo explica que a abordagem das rádios comunitárias traz diversas polêmicas:

Os debates sobre as rádios comunitárias no Brasil abordam ques-
tões polêmicas, tais como o que se entende por rádio comunitária, as 
rádios comunitárias ilegais, o fechamento de emissoras pelo poder 
público, a falta de compromisso do governo com o setor comunitário 
de radiodifusão, a municipalização das autorizações, as reivindica-
ções do setor no que se refere ao alcance e canais de transmissão etc. 
Estes temas perpassam as discussões no âmbito do próprio movi-
mento de rádios comunitárias e respingam na academia23.

________________________________________________

21 RIBEIRO, Neusa. Rádio Comunitária, Descriminalização e Democracia. 2009. Disponível em: <http://
www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=4756>. Acesso em: 
5.set.2011.
22 ROCHA, Bruno Lima. Em busca do marco teórico na radiodifusão comunitária. In: BRITTOS, Valério 
Cruz (ORG.). Economia Política da Comunicação. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2008, pp. 131-132.
23 PERUZZO, Cicília M. Krohling. Rádio Comunitária, Educomunicação e Desenvolvimento. In: PAIVA, 
Raquel (org.). O retorno da comunidade: os novos caminhos do social. Rio de Janeiro, Mauad X, 2007.
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Uma pesquisa jurisprudencial realizada no Portal da Justiça Federal constatou 
que o entendimento dominante no Poder Judiciário é o de que a operacionalização de 
rádios comunitárias sem autorização estatal é crime. Isso pode ser exemplificado pela 
ementa a seguir (CJF, online):

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. SERVIÇOS 
DE RADIODIFUSÃO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO, PERMIS-
SÃO OU CONCESSÃO. TIPICIDADE. LEI N. 4.117/62, ART. 
70. LEI N. 9.472/97, ART. 183. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 
LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. EXER-
CÍCIO DE DIREITOS CULTURAIS. PACTO DE SAN JOSÉ DA 
COSTA RICA. RÁDIOS COMUNITÁRIAS. LEI N. 9.612/98. 
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILI-
DADE DE APROFUNDAMENTO NO EXAME DE PROVAS. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. 
Os serviços de telecomunicações caracterizam-se pela comunicação 
à distância, compreendendo os serviços de radiodifusão, que se re-
solve na comunicação à distância por intermédio de ondas eletro-
magnéticas. O exercício de serviços de radiodifusão configura tipo 
penal, seja o art. 70 da Lei n. 4.117, de 27.08.62, seja o art. 183 da 
Lei n. 9.472, de 16.07.97, a qual revogou a legislação anterior por 
força do seu art. 215, I. 2. A Emenda Constitucional n. 8, de 15.08.95, 
deu nova redação ao art. 21 da Constituição da República, de modo 
que os serviços de telecomunicações encontram-se regulados no seu 
inciso XI, ao passo que os serviços de radiodifusão no seu inciso XII, 
a. A alteração da norma constitucional, porém, tende a possibilitar a 
exploração daqueles serviços por particulares, sem contudo alterar 
a natureza mesma desses serviços, de maneira que os serviços de 
radiodifusão, na esteira da hermenêutica anterior, continuam com-
preendidos pelos serviços de telecomunicações. 3. A necessidade de 
autorização, permissão ou concessão para os serviços de radiodifu-
são é imposta pela própria Constituição da República (CR, art. 21, 
XII, a), inclusive para as rádios comunitárias (CR, art. 223). A Lei n. 
9.612, de 19.02.98, art. 6º, igualmente exige autorização estatal para 
a exploração dos serviços de radiodifusão comunitária. Os requisitos 
legais não são abusivos, razão pela qual a norma não conflita com o 
Pacto de San José da Costa Rica, promulgado pelo Decreto n. 678, 
de 06.11.92, em especial seu art. 13, n. 1 a 3. 4. A Constituição da 
República garante a liberdade de expressão (CR, art. 5º, IX) e de 
manifestação do pensamento (CR, art. 220), assegurando também 
o exercício de direitos culturais. Mas não é incompatível com tais 
garantias a exigibilidade de autorização estatal para os serviços de 
radiodifusão, pois esta é estabelecida pela própria Constituição da 
República, em cujos termos devem ser desfrutadas as faculdades por 
ela asseguradas. 5. O trancamento do inquérito policial ou de uma 
ação penal exige ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou 
uma causa extintiva da punibilidade evidente. 6. O crime do art. 183 
da Lei n. 9.472/97 tem natureza formal, de modo que prescinde de 
resultado naturalístico para a sua consumação. É despiciendo, assim, 
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que a conduta do agente cause efetivo prejuízo a outrem. O delito 
se consuma com o mero risco potencial de lesão ao bem jurídico 
tutelado, qual seja, o regular funcionamento do sistema de telecomu-
nicações, bastando para tanto a comprovação de que o agente desen-
volveu atividade de radiocomunicação, espécie de telecomunicação, 
sem a devida autorização do órgão competente 7. O mero indicia-
mento não pode ser considerado como coação ilegal, sanável pela 
via do writ. 8. Ordem denegada (Processo HC 201103000150510 
HC - HABEAS CORPUS – 45774. Relatora JUIZA LOUISE FIL-
GUEIRAS - Órgão Julgador: 5a turma TRF 3 - Fonte: DJF3 CJ1 
DATA: 4.8.2011. PÁGINA 620 - Data do julgamento 25.7.2011 - 
Data da publicação: 4.8.2011)

Todavia, é possível encontrar entendimentos pontuais de que a rádio comunitária 
não caracteriza exploração de rádio clandestina, demonstrado pela decisão proferida 
pelo Juiz Federal da 12ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, Marcos Vinicius 
de Reis Bastos. Utilizou, principalmente como fundamentação de sua sentença, o direito 
à liberdade de informação, assegurado pela própria CF e o pelo Pacto de San José da 
Costa Rica – no qual o Brasil é signatário. Assim, conforme sua decisão: 

Para o magistrado federal, o direito à informação, expressamente 
reconhecido pelo Art. 220 da CF, não é compatível com a crimi-
nalização das atividades de telecomunicação, até porque, no seu 
entendimento, cabe à União apenas regulamentar a prestação dos 
serviços, de maneira a garantir a igualdade e a qualidade dos diver-
sos espectros de radiofrequência. Dessa forma, num ordenamento 
jurídico informado por tais regras, não há justificativa legal para a 
incriminação de atividade que, quando muito, caracterizará mero 
ilícito administrativo, no caso de não serem observadas as normas 
que regulam o exercício da atividade de radiodifusão. 

Portanto, a instalação de rádios comunitárias constitui atividade 
destinada a realizar materialmente a norma constitucional, e quem 
assim procede, em princípio, não comete ilícito penal. Julgou, por 
isso, improcedente a ação penal movida pelo MPF contra o líder 
comunitário do Recanto das Emas, absolvendo-o da acusação de 
operar rádio clandestina, determinando a entrega dos equipamentos 
e aparelhagens apreendidos à emissora comunitária24. 

A justiça trabalha com leis e normas que precisam estar adequadas às sociedades 
as quais pretendem reger. Dessa forma, o ideal seria que, conforme a sociedade fosse 

________________________________________________

24 PORTAL DA JUSTIÇA FEDERAL. Rádio Comunitária não caracteriza exploração de atividade 
clandestina. Disponível em: <http://www.jf.jus.br/cjf/outras-noticias/2010/julho/radio-comunitaria-nao-
caracteriza-exploracao-de-clandestina/?searchterm=R%C3%A1dio%20comunit%C3%A1ria>. Acesso em: 
09 de outubro de 2011.
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transformando seus valores e práticas, o Poder Judiciário também alterasse os parâme-
tros de análise e de punição. De acordo com Peruzzo, os próprios fazeres relacionados 
à comunicação comunitária implicam um processo que tende ao aperfeiçoamento pro-
gressivo, principalmente, quando assumido coletivamente25. A decisão do juiz federal 
mencionada anteriormente pode ser analisada como um efeito das mudanças que o Ju-
diciário vem sofrendo em decorrência das modificações da própria sociedade e da co-
municação – não somente em seu segmento comunitário.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível, portanto, observar que a operacionalização de rádios comunitárias 
enfrenta diversos problemas no Brasil, sobretudo, a criminalização – cuja punição com-
preende detenção e multa, conforme o Art. 183, Lei 9472/1997. Assim, qualquer rádio 
comunitária que funcione sem autorização estatal é considerada como criminosa por 
boa parte dos juízes. Mesmo assim, considerando o entendimento jurisprudencial do-
minante, já existem decisões pontuais de que a rádio comunitária sem autorização não 
caracteriza exploração de atividade clandestina.

Espera-se que o projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que termina 
com a punição criminal para quem atua nessa área possibilite adequação das leis, no 
sentido de democratizar a comunicação no país. O projeto concebe que a violação de 
algum preceito da lei terá punição administrativa, e não mais, penal (PL 4573- 2009). 

Além de uma mudança nas penalizações, é importante que esse projeto estimule 
maior quantidade de debates acerca da comunicação comunitária, que é fundamental 
para várias comunidades negligenciadas pelas emissoras comerciais em todo o Brasil.

É importante ressaltar que a descrimininalização das rádios comunitárias é um 
caso que diz respeito aos direitos humanos, tendo em vista que sua viabilização irá cola-
borar com o direito básico da liberdade de comunicação, garantido a todos os cidadãos 
e comunidades. Afinal, o Judiciário faz parte do Estado – instituição que tem o dever 
de promover a pluralidade e a luta constante pelo fim das desigualdades, sejam elas de 
ordem econômica, política ou comunicacional.
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25 PERUZZO, Cicília M. Krohling. Rádio Comunitária, Educomunicação e Desenvolvimento. In: PAIVA, 
Raquel (org.). O retorno da comunidade: os novos caminhos do social. Rio de Janeiro, Mauad X, 2007. p. 70.
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