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APRESENTAÇÃO 

 

Caro(a) leitor(a),  

 

A oportunidade da pesquisa acadêmica para o discente aguça seu espírito e o 

motiva à realização de uma caminhada, arrebatadora e irremediável, através do 

universo do debate construído em alicerces científicos.  

A realização do presente livro se tornou possível graças ao incentivo e à 

dedicação a pesquisa proporcionados por um espaço de liberdade 

acadêmico/científico disponibilizado aos alunos e alunas de graduação e pós-

graduação do curso de Direito. Estudantes determinados a libertar sua vocação e 

curiosidade investigativas.   

Esse livro é fruto da jornada desses pesquisadores e pesquisadoras através do 

Núcleo Acadêmico de Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 

unidade Coração Eucarístico!  

É o resultado do interesse e curiosidade pelos diversos temas discorridos em 

salas de aula, das variadas análises e debates colacionados em temáticas jurídicas, 

atividades e avaliações técnicas, acompanhados dos estudos e interesses, 

destacadamente, pela pesquisa.  

Os artigos produzidos pelos pesquisadores e pesquisadoras do NAP vêm 

coroar uma fase de dedicação ao curso de Direito realizada com postura, seriedade, 

pontualidade e, sobretudo, com a certeza ética da nobreza de seu apreço aos temas 

aqui enfrentados.  

Esse livro reúne 12 artigos realizados pelos alunos da graduação e pós-

graduação, de variadas disciplinas como Direito Internacional, Direito Penal, 

Processo Penal, Direito de Família, Biodireito. Redigidos com o acompanhamento 

dos dedicados professores da FMD que contribuíram, com certeza, pela paixão ao 

tema e disciplina.   

Todos os temas aqui tratados são atuais e se destacam pela ótica da prática 

acadêmica e pelo enfoque dado pelos autores e autoras.  

Espero que esse livro os inspire, leitores e leitoras, e que percebam, através da 

análise de cada artigo, a realização de um trabalho sério, comprometido e envolvente. 

E, quiçá, seja um pequeno despertar para a produção acadêmica científica.   
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CAPÍTULO I 

 

CASO FORNERÓN E FILHA VS. ARGENTINA: UMA ANÁLISE DA 

DECISÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS SOB 

A VISÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Anne Shirley de Oliveira Rezende Martins 

Carolina Cotta Barbosa de Sá Alvarenga 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a sentença da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos referente ao caso Fornerón e filha vs. Argentina, bem como 

demonstrar a possibilidade de se aplicar a multiparentalidade no referido caso. Para 

tanto, o julgado da Corte aborda uma violação à proteção familiar, em que se foi 

negado a um pai o direito de exercer a paternidade em relação à sua filha, que foi 

entregue, sem a sua autorização, para a guarda de um casal alheio. 

 

 
 Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (1995), mestrado 
em Master of Law (International Law) - University Of London (1996), mestrado em Direito Mercantil - 
Universidad de Deusto (2001) e doutorado em Direito Privado - Universidad de Deusto (2002). 
Atualmente é profissional liberal - Martins e Azevedo Advogados Associados, Professor Adjunto IV da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Família, Sucessões, Mediação, Prática Civil e 
Processual Civil), Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Campus Coração Eucarístico, da 
Faculdade Mineira de Direito (FMD-PUCMinas), coordenadora do Núcleo de Direito Civil da FMD, 
coordenadora de curso de Pós-graduação "latu sensu" em Direito Público da Puc Minas Virtual, 
membro com direito a voto - CIRIEC Universitat de Valencia, colaboradora e investigadora do 
Instituto de Estudios Cooperativos e membro da Associação Internacional de Direito - Universidad de 
Deusto. Pesquisadora do NEE - Núcleo de Estudos Empresariais da PUC Minas (GEArb - Grupo de 
Estudos em Arbitragem; GEMedE - Grupo de Estudos em Mediação Empresarial; GEDE - Grupo de 
Estudos em Direito Empresarial). Pesquisadora do NUJUP (Núcleo Jurídico de Políticas Públicas) da 
PUC Minas. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa - Novas Estruturas Familiares no Contexto do Estado 
de Direito Democrático da PUC Minas. Pesquisadora do NAP (Núcleo Acadêmico de Pesquisas) da 
PUC Minas, coordenando o grupo de estudos dos Arranjos Familiares na Contemporaneidade e 
Lógica, Direito e Inteligência Artificial. Pesquisadora da Red de Adolescencia (Salud Integral para los 
Adolescentes) e Codajic. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Privado, atuando 
principalmente nos seguintes temas: práticas extrajudiciais de resolução de conflitos (mediação e 
constelação), família, sucessões, empresas cooperativas, sociedades limitadas. 
 Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Pós-graduanda em 
Direito Processual Civil pela Faculdade CERS. Pesquisadora do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas 
da PUC Minas. Pesquisadora do Núcleo Acadêmico de Pesquisa (NAP) da PUC Minas. Estagiária de 
pós-graduação em gabinete de vara cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.  



 

 

11 

 

Palavras-chave: Corte Interamericana de Direitos Humanos. Família. 

Multiparentalidade. 

ABSTRACT 

 

The present paper aim to analyze the Inter-American Court of Human Rights’ 

sentence relative the case of Fornerón and daughter vs. Argentina, as well to 

demonstrate the possibility of apply multi-parenting in the refer case. For this 

purpose, the Court’s judicial decision addressed the violation of family protection, as 

far as was denied to a father the right of exercise the paternity with regard to his 

daughter, which was given, without his approval, to the custody of another couple. 

 

Keywords: Inter-American Court of Human Rights. Family. Multi-parenting. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em 29 de novembro de 2010, foi submetido à Corte Interamericana de 

Direitos Humanos o caso Fornerón e filha vs. Argentina, o qual será abordado pelo 

presente artigo. Inicialmente, é necessário contextualizar como esse caso alcançou a 

CIDH. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão judicial integrante 

do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, cujo objetivo principal é 

interpretar e aplicar a Convenção Americana de Direitos. Sendo assim, a Corte exerce 

uma função contenciosa, na medida em que soluciona casos contenciosos e 

supervisiona o cumprimento das sentenças dos Estados que aderiram à Convenção 

Americana e reconhecem a competência da Corte. 

Ainda, dentro do Sistema Interamericano, tem-se um outro órgão: a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. Esta, por sua vez, tem como função principal 

servir-se como órgão consultivo da Organização dos Estados Americanos e promover 

a observância e a defesa dos direitos humanos. 

Para que uma demanda seja apresentada perante a Corte Interamericana, é 

preciso que a Comissão Interamericana ou os Estados Partes submetam à jurisdição 

da Corte. No caso em tela, a Comissão recebeu uma petição apresentada por 

Leonardo Aníbal Javier Fornerón e Margarita Rosa Nicoliche, representante legal do 

Centro de Estudos Sociais e Políticos para Desenvolvimento Humano, narrando a 
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violação à proteção familiar que o Sr. Fornerón julgou ter experimentado. A Comissão 

fez uma série de recomendações ao Estado da Argentina e, em razão da falta de 

cumprimento dessas recomendações, este órgão submeteu o referido caso à Corte 

Interamericana. 

Diante desse contexto, o presente trabalho busca analisar a sentença da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos referente ao caso Fornerón e filha vs. 

Argentina, bem como demonstrar a possibilidade de se aplicar a multiparentalidade 

no referido caso. Para tanto, o julgado da Corte aborda uma violação à proteção 

familiar, em que se foi negado a um pai o direito de exercer a paternidade em relação 

à sua filha, que foi entregue, sem a sua autorização, para a guarda de um casal alheio. 

A referida temática justifica-se pela necessidade de a sociedade abrir as portas 

aos novos modelos e arranjos familiares que surgem na contemporaneidade, tendo 

em vista as novas demandas sociais. Consequentemente, fica a cargo do Direito 

reconhecer e aplicar essas novas entidades familiares. 

A fim de entender o problema proposto, a metodologia utilizada será a 

pesquisa de natureza exploratória e qualitativa, através do método de estudo de caso, 

no qual o trabalho será dividido em uma análise dos marcos teóricos que 

influenciaram a decisão da Corte, sobretudo, no que tange a morosidade do Poder 

Judiciário no reconhecimento do vínculo filial, assim como a inobservância do Estado 

à possibilidade de igualdade das múltiplas formas de parentalidade. A análise será 

feita através de uma visão do ordenamento jurídico brasileiro. Por fim, não se 

pretende esgotar o tema, mas dar apenas um fomento à pesquisa sobre a 

multiparentalidade. 

 

2 ANÁLISE DO CASO FORNERÓN E FILHA VS. ARGENTINA 

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu o caso Fornerón e filha 

vs. Argentina em 27 de abril de 2012. Em linhas gerais, o caso se trata de um conflito 

entre o direito subjetivo de um pai biológico a ter sua filha e o interesse superior da 

criança. O conflito surge com o nascimento de uma criança, em 16 de junho de 2000, 

filha de Sra. Enríquez e Sr. Fornerón. No dia seguinte após o nascimento, a mãe 

biológica entregou a filha (denominada “criança M” pela Corte) a um casal em guarda 

provisória a fim de que a adotassem. No entanto, a filha foi entregue sem o 
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consentimento do Sr. Fórneron, que, inicialmente, desconhecia da sua condição de 

pai da criança (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2012). 

A CIDH (2012) explica que um mês depois, o referido casal (denominado pela 

Corte como casal B-Z) iniciou o processo de guarda judicial da criança M. Por essa 

razão, o Sr. Fornerón, que nessa ocasião já havia descoberto que era o pai biológico, 

atuou em juízo com o objetivo de impedir a guarda judicial solicitada pelo casal e 

pugnando que a criança lhe fosse entregue em guarda provisória. Nesse meio tempo, 

foi realizado um exame de DNA, o qual comprovou o vínculo biológico entre o Sr. 

Fornerón e a criança M. Não obstante o resultado positivo do exame e a expressa 

manifestação do desejo de o Sr. Fornerón em exercer a paternidade, com o fito de que 

pudesse ter, cuidar, educar e criar a sua filha, deixando claro que esta nunca foi 

abandonada, o Juiz de Primeira Instância concedeu, em 17 de maio de 2001, a guarda 

judicial da criança ao casal adotante B-Z, ao fundamento de que 

 

[...] a inexistência de um “noivado formal de mais de 12 meses” entre o 
senhor Fonerón e a senhora Enríquez, o fato de que a criança “não foi 
resultado do amor” nem “do desejo de formular uma família”, e a existência 
de uma forte oposição da mãe biológica à possível entrega da criança a seu 
pai, são circunstâncias que “demonstravam um real conflito” entre os 
progenitores da criança e “a ausência de uma família biológica” ; b) o senhor 
Fornerón não havia demonstrado nenhum tipo de interesse nem colaboração 
com a mãe antes do nascimento da criança, nem realizou nenhum pedido 
judicial para resguardar o vínculo com a criança; c) é excessivo o prazo 
contado desde o nascimento da criança ou do reconhecimento da mesma até 
a data de apresentação em autos para reclamar a entrega de M; d) caso a 
criança fosse entregue ao pai biológico, não contaria com uma família 
biológica, faltando-lhe a presença materna, e e) sem deixar de avaliar os 
direitos do pai, prima o interesse superior da criança que, a critério da perita, 
sofreria um dano irreparável se fosse entregue ao senhor Fornerón [...] 
(EQUADOR, 2012, p. 12). 

 

Contra essa sentença, o Sr. Fornerón interpôs recurso de apelação, 

asseverando pontos que não foram levados em consideração pelo juiz, tais como: o 

fato de ele ter, a todo momento, buscado o reconhecimento da criança; a petição 

reclamando pela interrupção da guarda e a realização de exame de DNA. Ressaltou, 

mais uma vez, que a criança nunca foi abandonada por sua família. Sendo assim, na 

visão do Sr. Fornerón, não poderia o juiz afirmar que ele não havia interesse no 

reconhecimento da sua filha. Além disso, aduz que não foram observadas as normas 

da legislação sobre adoção e guarda, uma vez que “o juiz não cumpriu os preceitos 

legais que requererem o consentimento do pai para conceder a adoção, já que o 

senhor Fornerón expressou inequivocamente sua decisão de não conceder a guarda 
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de sua filha” (EQUADOR, 2012, p. 13). Por fim, alega que o juiz desrespeitou os 

artigos 8.1 disposto na Convenção Americana, ao entender que um pai solteiro não 

poderia constituir uma família. 

Em 10 de junho de 2003, a Primeira Sala da Segunda Câmara de Paraná deu 

provimento ao recurso interposto pelo Sr. Fornerón e revogou a sentença da primeira 

instância para tornar sem efeito a guarda judicial estabelecida ao casal B-Z. Contudo, 

o casal recorreu dessa sentença para o Superior Tribunal de Entre Rios e este 

tribunal, em 20 de novembro de 2003, decidiu por confirmar a sentença dada na 

primeira instância e conceder, novamente, a guarda judicial para o casal B-Z (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2012). Sobre essa decisão, a CIDH 

ressaltou que: 

 

A sentença considerou, primordialmente, o tempo transcorrido. Entre outras 
questões, afirmou que a demora no trâmite do processo de guarda judicial 
incidiu na decisão de confirmar a sentença de primeira instância, em 
consideração do interesse superior de M, quem havia vivido mais de três 
anos desde seu nascimento com o casal B-Z (EQUADOR, 2012, p. 14). 

 

Nesse período, em 15 de novembro de 2001 o Sr. Fornerón promoveu uma 

ação pleiteando o direito de visitas à sua filha. A burocracia do judiciário, 

notadamente as diversas declarações de incompetência e manifestações protelatórias 

dos juízos, fez com que esse processo se postergar-se excessivamente ao longo do 

tempo. Em várias ocasiões, o Sr. Fórneron reiterou o pedido e pugnou que o juiz 

proferisse a sentença sobre o regime de visitas. Em 17 de junho de 2010, ou seja, 

quase nove anos depois, a juíza proferiu a sentença rejeitando o regime de visitas 

solicitado. O Sr. Fornerón recorreu dessa decisão, mas não obteve sucesso (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2012). 

Além disso, paralelamente, o casal B-Z ajuizou uma ação de adoção plena, em 

que foi concedida a adoção simples ao casal em 23 de dezembro de 2005. Diante 

desse cenário, tem-se que o Sr. Fornerón, ao longo de dez anos, ajuizou ações, 

interpôs recursos questionando a adoção e solicitou um regime de visitas, sempre se 

opondo à guarda e a adoção em diversas ocasiões e manifestando o seu interesse em 

ser, com todos os direitos e efeitos, pai da criança M. 

Observa-se que órgãos judiciais argentinos, em especial o Juiz de Primeira 

Instância e o Superior Tribunal de Entre Rios, entenderam que a família substituta 

(casal B-Z) seria mais adequada à criança M, considerando os interesses superiores 
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da criança. Em suma, verifica-se que basearam, principalmente, nos vínculos que a 

criança já havia criado com o casal em razão do grande lapso temporal. Além disso, os 

argumentos utilizados para justificar a não concessão da guarda ao pai biológico 

basearam em estereótipos sobre um modelo de família equivocado.  

O caso Fornerón e Filha vs. Argentina pode ser analisado sob diversas formas, 

mas, nesse momento, a proposta é examinar o problema da interpretação do concei to 

de família e do atraso judicial nos processos que tramitaram perante o judiciário 

argentino. 

 

2.1 O Conceito Equivocado de “Família” 

 

Analisando minuciosamente a decisão que decidiu acerca da não interrupção 

da guarda judicial em favor do pai biológico e, por conseguinte, da concessão da 

guarda para o casal B-Z, destaca-se que há um estereótipo conservador e antiquado 

de “família” que fundamenta suas razões. O juiz de primeira instância, ao se deparar 

com o Sr. Fornerón, não o enxergou como uma entidade familiar, pois, em sua visão, 

seria necessária a presença, também, de uma mãe. Além disso, entendeu que a falta 

de uma união formal por mais de um ano seria um empecilho para reconhecer o 

desejo do Sr. Fornerón de formar uma família. Sendo assim, baseou-se no conceito de 

família decorrente de um vínculo matrimonial formal. Em outras palavras, tudo 

aquilo que não se encaixa na figura tradicionalista de “marido e mulher” não poderia 

ser considerado família.  

Infeliz foi à decisão desse juiz, que ignorou completamente a evolução histórica 

do conceito de família. A ideia de que família é apenas o vínculo fruto de um 

casamento é inconcebível nas sociedades contemporâneas. O modelo baseado 

exclusivamente no matrimônio cedeu espaço para novos arranjos e modelos 

familiares, prevalecendo, agora, o poder familiar e, não, o pater poder. Sobre essa 

ideia é a lição de Maria Berenice Dias (2016): 

 

O novo modelo da família funda-se sobre os pilares da repersonalização, da 
afetividade, da pluralidade e do eudemonismo, impingindo nova roupagem 
axiológica ao direito das famílias. Agora, a tônica reside no indivíduo, e não 
mais nos bens ou coisas que guarnecem a relação familiar. A família-
instituição foi substituída pela família-instrumento, ou seja, ela existe e 
contribui tanto para o desenvolvimento da personalidade de seus integrantes 
como para o crescimento e formação da própria sociedade, justificando, com 
isso, a sua proteção pelo Estado (DIAS, 2016, p. 233). 



 

 

16 

 

 

Note-se que o juiz não considerou a possibilidade de o Sr. Fornerón constituir 

uma família monoparental. A família monoparental consiste na entidade familiar 

formada por apenas um dos genitores e o filho. Em outras palavras, pode se dizer 

que: 

 

A família monoparental configura-se de forma desvinculada da ideia de um 
casal e seus filhos, pois esta é formada pela presença e inter-relação da prole 
com apenas um dos seus genitores por diversas razões: viuvez, divórcio, 
separação judicial, adoção unilateral, não reconhecimento da prole pelo 
outro genitor, inseminação artificial (homóloga – após a morte do marido, 
ou de mulher solteira, heteróloga), produção independente (MALUF, 2010, 
p. 12). 

 

Dessa forma, o Sr. Fornerón e a criança M poderiam perfeitamente formar 

uma família monoparental no momento em que foram prolatadas as decisões. 

Sobre esse tema no ordenamento jurídico brasileiro, cabe destacar o 

Enunciado de Súmula nº 364 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que o 

conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel 

pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas (BRASIL, 2008). A importância 

dessa súmula para o presente caso concreto encontra-se no raciocínio construído 

para firmar esse entendimento. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a Lei 

nº 8.009/1990 (que trata sobre a impenhorabilidade de bem de família) deve ser 

interpretada sob à luz da interpretação teleológica, ou seja, a regra da 

impenhorabilidade do bem de família deve ser examinada sob à ótica da finalidade 

para qual foi criada. A finalidade, nesse caso, é garantir o direito à moradia ao 

devedor, seja ele pertencente aos moldes tradicionais de família ou aos moldes não 

tradicionais, como os solteiros, separados ou viúvos. Nessa seara, ficou entendido que 

a intenção do legislador ao se valer da expressão “entidade familiar” na referida lei 

era, na verdade, proteger o sujeito que compõe a família e, não, a família apenas em 

seu sentido coletivo. Sendo assim, o STJ ampliou o alcance de entidade familiar para 

além do seu sentido coletivo de nucleação familiar, alcançando, assim, aquela pessoa 

que não constitui um grupo familiar. 

A fim de concluir o presente tópico, o modelo tradicional de família patriarcal, 

baseada somente no matrimônio, não é mais compatível com as mudanças e as novas 

demandas contemporâneas. Hoje em dia, a fim de garantir os princípios da 

dignidade, liberdade e igualdade do ser humano, torna-se necessário ter uma visão 
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pluralista da entidade familiar que abrange os mais diversos modelos familiares, 

“devendo-se buscar o elemento que permite enlaçar no conceito de entidade familiar 

todos os relacionamentos que têm origem em um elo de afetividade, 

independentemente de sua conformação.” (DIAS, 2016, p. 232). 

 

2.2 O Atraso na Prestação Jurisdicional 

 

Outro grande problema pertinente do caso Fornerón e filha vs. Argentina diz 

respeito aos efeitos negativos da excessiva demora dos processos judiciais que 

tramitaram no judiciário argentino. 

No caso em tela, observa-se que o processo judicial referente a guarda da 

criança M durou mais de 3 anos e o processo referente ao estabelecimento de um 

regime de visitas, mais de 10 anos. Nesse período, como é de se esperar, a criança M e 

a família adotiva criaram vínculos que se tornaram irreversíveis. E foi exatamente 

com base nesses vínculos desenvolvidos com o transcurso do tempo que o juiz de 

primeira instância e o Superior Tribunal de Entre Rios decidiram por conceder a 

guarda judicial da criança M ao casal B-Z (CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2012). 

Sendo assim, o atraso na prestação jurisdicional originado pelo judiciário 

argentino tornou-se fundamento para que, posteriormente, este decidisse por não 

conceder a guarda judicial para o Sr. Fornerón. O pai, que não teve culpa alguma por 

esse atraso (muito pelo o contrário, sempre atuou em juízo de forma prestativa), saiu 

lesionado em razão da negligência dos órgãos judiciários. Nesse sentido, a CIDH 

(2012) destacou que  

 

(...) apesar de o senhor Fornerón ser o pai biológico da criança, -e assim o 
reconheceu perante as autoridades pouco depois de seu nascimento-, não 
pôde exercer seus direitos nem cumprir seus deveres de pai, nem M pôde 
desfrutar dos direitos que lhe correspondem como criança em relação à sua 
família biológica. Adicionalmente, a ausência de uma decisão e do 
estabelecimento de um regime de visitas impediu que pai e filha se 
conheçam e que se estabeleça um vínculo entre ambos nos primeiros 12 anos 
de vida da criança, etapa fundamental em seu desenvolvimento. 
Consequentemente, tendo em conta os direitos e interesses em jogo, o atraso 
nas decisões judiciais gerou impactos significativos, irreversíveis e 
irremediáveis aos direitos do senhor Fornerón e de sua filha (EQUADOR, 
2012, p. 25). 

 

Cumpre ressaltar que a Corte (2012) já tem argumentado que  
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[...] os processos administrativos que se referem à proteção dos direitos 
humanos de pessoas menores de idade, particularmente aqueles processos 
judiciais relacionados com a adoção, a guarda e a tutela de crianças que se 
encontram em sua primeira infância, devem ser tratados com uma diligência 
e celeridade excepcionais por parte das autoridades (EQUADOR, 2012, p. 
18). 

 

Não obstante essa orientação, note-se que os processos referentes ao Sr. 

Fornerón e a criança M não foram tratados dessa forma. A não razoável duração 

desses processos fez com que resta-se frustrada a única possibilidade concreta de o 

Sr. Fornerón ter acesso ao seu direito de exercer a paternidade. Ou seja, a justiça, que 

deveria servir de instrumento para realizar tal direito, tornou-se um empecilho com 

consequências definitivas para a vida do pai e da criança, colaborando para que estes 

seguissem caminhos opostos. 

Registra-se, ainda, que um dos juízes do Superior Tribunal de Entre Rios 

admitiu que esse litígio poderia ter resultado em uma solução diferente se não fosse 

pelo tempo transcorrido (EQUADOR, 2016). Essa afirmação é de suma importância, 

pois pondera sobre os impactos do tempo nas ações judiciais que envolvem guarda e 

adoção de crianças. Se a decisão do Superior Tribunal de Entre Rios tivesse sido 

pronunciada quando a criança M ainda era recém-nascida, a solução teria sido 

diversa, provavelmente, no sentido de conceder a guarda judicial para o Sr. Fornerón. 

Destarte, a demasiada demora em demandas dessa natureza provocam o efeito da 

irreversibilidade, fazendo com que os vínculos afetivos com a família substituta sejam 

fortalecidos ao passo que os vínculos com a família biológica sejam enfraquecidos. 

 

3 AS REPARAÇÕES ESTABELECIDAS PELA CORTE INTERAMERICANA 

DE DIREITOS HUMANOS 

 

Na sentença, a Corte (2012) considerou que a parte lesada era composta pelo 

Sr. Fornerón e sua filha e, assim sendo, ambos fazem jus às reparações. Sobre as 

reparações, foi entendido que  

 

[...] reparar, neste caso, significa a restituição da criança à sua família de 
origem para que conheça a verdade de sua história e a de seu pai, que nunca 
esteve em estado de adoção porque nunca foi abandonada, que nenhuma 
pessoa substituiu o desejo do senhor Fornerón de ser seu pai, e que ela é 
parte da cadeia geracional de sua família biológica (EQUADOR, 2012, p. 44). 
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Sendo assim, a reparação deveria uma forma reestabelecer o status quo, 

devolvendo à criança a sua história, sua identidade e a sua família biológica. No 

entanto, é importante esclarecer que, para a Corte, que a restituição imediata da 

criança à sua família de origem não se mostra viável, uma vez que foram 

desenvolvidos vínculos entre criança e seus pais adotivos durante doze anos e tal fato 

não poderia ser desconsiderado. Por essa razão, a Corte impôs medidas de restituição 

do vínculo entre o Sr. Fornerón e sua filha nos campos jurídico e psicológico, 

implicando em um procedimento orientado à aproximação progressiva “[...] de 

maneira a começar a construir um vínculo entre pai e filha que, em quase 12 anos, 

apenas se encontraram uma vez [...]”(EQUADOR, 2016, p. 46). 

O processo de aproximação estabelecido baseou-se nas seguintes medidas: a) 

nomeação de especialistas para acompanharem o processo de vinculação; b) apoio 

terapêutico para a parte lesada; c) provisão de recursos materiais e condições pelo 

Estado para que se produza o processo de adaptação e se realizem visitas ou 

encontros entre pai e filha; d) medidas judiciais, legais e administrativas adotadas 

pelo Estado para que o processo de adaptação seja realizado, bem como remover 

qualquer obstáculo que impeça o seu desenvolvimento. A família adotiva da criança 

deve, inclusive, colaborar e participar desse processo; e) consideração da vontade da 

criança, sendo que os especialistas responsáveis pelo processo de vinculação devem 

assegurar que a criança tenha conhecimento de seus direitos; f) envolvimento do 

senhor Fornerón na vida de sua filha, no sentido de que aquele deve receber 

informações periódicas sobre os distintos aspectos da vida da criança e seu 

desenvolvimento; g) apresentação de relatórios por parte da Argentina. 

 

4 A POSSIBILIDADE DA MULTIPARENTALIDADE NO PRESENTE CASO 

 

Analisando a decisão da Corte Interamericana, observa-se que ela se ateve a 

medidas vagas e com pouca concretude e que, por mais que buscassem a inclusão do 

Sr. Fornerón na vida de sua filha, na prática, elas por si só podem não ser eficazes 

para alcançar o resultado desejado. Por exemplo, o que se deve entender por “medida 

judiciais, legais e administrativas adotadas pelo Estado”? Quais são essas medidas? E 

como elas vão ser realizadas? 

Por esse motivo, a presente pesquisa apresenta uma solução hipotética, 

baseando-se na jurisprudência brasileira, que poderia ser utilizada na decisão da 
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Corte Interamericana e que se mostra viável e adequada para o caso Fornerón e filha 

vs. Argentina. 

Após a Constituição de 1988, os tribunais brasileiros vêm reconhecendo um 

novo arranjo familiar: a multiparentalidade. O Supremo Tribunal Federal pacificou o 

tema no julgamento do RE 898.060/SC e na análise da Repercussão Geral 622, em 

que: reconheceu-se o instituto da paternidade socioafetiva (mesmo à falta de 

registro); afirmou-se que a paternidade socioafetiva não é considerada uma 

paternidade inferior diante da paternidade biológica e, por fim, reconheceu-se a 

possibilidade da multiparentalidade no sistema jurídico brasileiro (BRASIL, 2016). 

A multiparentalidade é possibilidade de uma pessoa ter dois pais e duas mães, 

totalizando três ou quatro pessoas com vínculos maternos ou paternos. Assim, a 

multiparentalidade parte de uma cumulação de pais e mães para um único filho 

através da validação de múltiplas relações parentais. Nesse sentido, Pereira conceitua 

a multiparentalidade como “o parentesco constituído por múltiplos pais, isto é, 

quando um filho estabelece uma relação de paternidade/maternidade com mais de 

um pai e/ou mais de uma mãe” (PEREIRA, 2015, p. 315). 

Em tentativa conceitual, ensina Maria Berenice Dias que “para o 

reconhecimento da filiação pluriparental, basta flagrar a presença do vínculo de 

filiação com mais de duas pessoas. A pluriparentalidade é reconhecida sob o prisma 

da visão do filho, que passa a ter dois ou mais novos vínculos familiares” (DIAS, 2016, 

p. 405). 

Pode-se afirmar que a multiparentalidade implica em somar parentalidade 

biológica e a socioafetiva, sem que uma exclua a outra. O fundamento para a 

existência da multiparentalidade “é que devemos estabelecer uma igualdade entre as 

filiações biológica e afetiva” (CASSETTARI, 2017, p. 181). Nesse sentido, não há grau 

hierarquia entre as filiações, uma vez que uma não prepondera sobre a outra, estando 

ambas em pé de igualdade. 

Cumpre ressaltar que nem sempre esse novo arranjo familiar foi admitido pela 

jurisprudência brasileira. O Ministro Luís Felipe Salomão (BRASIL, 2012) salienta 

que nos primeiros julgados sobre o tema, o Poder Judiciário negou o reconhecimento 

da multiparentalidade, ordenando que parentalidade socioafetiva prevalecesse sobre 

a biológica. Nesse cenário, entendia-se que a escolha de uma filiação necessariamente 

excluiria a outra, não sendo possível a existência delas concomitantemente. 
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Por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.167.993/RS em 18 de 

dezembro de 2012, o relator Ministro Luís Felipe Salomão (2012) entendeu que  

 
[...] a tese segundo a qual a paternidade socioafetiva sempre prevalece sobre 
a biológica deve ser analisada com bastante ponderação, dependendo sempre 
do exame do caso concreto. É que, em diversos precedentes desta Corte, a 
prevalência da paternidade socioafetiva sobre a biológica foi proclamada em 
um contexto de ação negatória de paternidade ajuizada pelo pai registral (ou 
por terceiros), situação bem diversa da que ocorreu quando o filho registral é 
quem busca a sua paternidade biológica (BRASIL, 2012). 

 

Desse modo, observa-se que o posicionamento do STJ sobre o tema, a partir de 

então, variava de acordo com a análise do caso concreto, em que ora prevalecia o 

vínculo socioafetivo (notadamente em situações em que o pai biológico busca 

desconstituir o vínculo socioafetivo), ora prevalecia o vínculo biológico (notadamente 

em situações em que o filho buscava a sua origem genética). Verifica-se, portanto, que 

o ordenamento jurídico brasileiro não admitia um meio termo entre as duas filiações, 

vez que ambas eram excludentes, permitindo, assim, que houvesse um grau de 

hierarquia entre elas. 

Essa visão mudou com o julgamento do Recurso Extraordinário 898.060/SC, 

no qual o STF pacificou o entendimento de que não há óbice para o reconhecimento 

simultâneo dos vínculos biológico e socioafetivo, ou seja, da multiparentalidade. 

Abriu-se as portas para um novo arranjo familiar no cenário jurídico brasileiro, 

baseando-se na isonomia dos vínculos filiais. Ainda, rompeu-se com os modelos 

tradicionais de família, inovando na estruturação da entidade familiar.  

Sobre o assunto, interessante é a lição de Welter ao elaborar a Teoria 

Tridimensional do Direito de Família, a qual, em suma, entende que “o ser humano 

não é apenas genético, ou tão só afetivo, e bem genético e afetivo, mas, sim, uma 

condição humana genética e afetiva e ontológica, ao mesmo tempo” (WELTER, 2002, 

p. 129). 

O autor acresce, ainda, que “visto o direito de família sobre o prisma da 

trimensionalidade humana, deve-se atribuir ao filho o direito fundamental à 

paternidade genética e socioafetiva e, em decorrência, conferir-lhe todos os efeitos 

jurídicos das duas paternidades (WELTER, 2002, p. 222). 

Assevera Carlos Henrique Fernandes Guerra (2017) que, ocorrendo conflito 

entre vínculos filiais, a jurisprudência utiliza critérios como a análise do caso 
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concreto e a busca pelo melhor interesse do filho. Nesse sentido, feliz foi a sua 

colocação: 

 

Em que pese a aplicação do princípio do melhor interesse do filho, como 
resposta aos conflitos acerca dos critérios de filiação, este ainda não se 
mostra como a solução mais adequada na determinação da relação 
paterno/materno-filial, especialmente quando privilegia a escolha de um 
único critério de filiação. 
Isto porque, a resposta conferida, apesar de preocupar com o bem estar do 
filho (...), não gera, obrigatoriamente, uma solução saudável e eficaz para as 
partes. Afinal, ao Poder Judiciário, restará a árdua tarefa de optar por apenas 
um dos vínculos, acarretando, a partir dessa escolha, reflexos negativos na 
relação até então existente entre possíveis pais, mães e filhos (GUERRA, 
2017, p. 45). 

 

Renata Barbosa de Almeida e Walsir Edson Rodrigues Junior (2012), ao 

ponderar sobre a multiparentalidade, destacam que há casos (como o julgado pela 

Corte Interamericana) que não se mostra razoável negar o reconhecimento do vínculo 

biológico: 

 

Tem-se por temerário adotar quaisquer desses posicionamentos em termos 
abstratos. Assim porque o caso concreto pode trazer minúcias tais a 
comprometer toda a lógica que se tenta formular. Pode ser, por 
exemplo, que o pai genético - que eventualmente pretenda ver 
estabelecido o vínculo filial - não tenha, até então, relação afetiva 
alguma com o filho e tenha permitido - com sua omissão - que outra o 
tivesse - pai socioafetivo - porque simplesmente desconhecia a existência de 
filho. O genitor pode não ter sido nem sequer comunicado da gravidez pela 
mãe da gestante. Nesta, como em outras hipóteses, talvez não seja 
tão convincente negar aos pais biológicos o estabelecimento do 
elo de filiação. Afinal, é de suprema importância lembrar que esta 
consiste numa relação e, por isso, é necessariamente bilateral. 
Logo, não é elementar apenas ao filho e ao seu desenvolvimento 
da personalidade que a filiação seja estabelecida, mas também ao 
pai ou à mãe e à sua constituição pessoal. (ALMEIDA; RODRIGUES 
JUNIOR, 2012, p. 356, grifo nosso). 

 

Ainda nesse sentido, Carlos Henrique Fernandes Guerra (2017) confirma a 

crítica apresentada pela presente pesquisa: 

 

A escolha exclusiva de um único vínculo de filiação, se, durante um longo 
período, serviu para “pacificação” de demandas envolvendo a determinação 
do vínculo paterno/materno filial, não mais se apresenta como a única 
solução para a resolução dos mencionados conflitos. Até porque, em 
diversos casos, não ensejará a devida resposta ao problema 
vivenciado. 
Deste modo, urge a compreensão de que, ao invés de se buscar validar 
apenas um único vínculo, seria possível a implementação 
simultânea de vínculos paternos e maternos. O que seria 
condizente com a realidade fática vivenciada por diversas famílias 
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e, desta forma, colocaria em prática a verdadeira aplicação do 
princípio do melhor interesse do filho (GUERRA, 2017, p. 46, grifo 
nosso). 

 

Diante do exposto, a multiparentalidade se apresenta como uma alternativa 

perfeita para o caso Fornerón e filha vs. Argentina. A possibilidade de coexistência do 

vínculo biológico do Sr. Fornerón e do vínculo socioafetivo do casal B-Z é adequada 

para a complexa situação, como será demonstrado. 

Em um cenário hipotético em que fosse reconhecida a multiparentalidade, a 

criança M e os pais terão direitos e obrigações inerentes à filiação e ao poder familiar. 

Tanto o casal B-Z quanto o Sr. Fornerón terão o dever criar, cuidar, alimentar, assistir 

e educar a criança M. Dessa forma, o Sr. Fornerón terá a oportunidade de participar 

da vida de sua filha e exercer uma paternidade responsável (como sempre desejou) e, 

ao mesmo tempo, a criança M poderá receber todo apoio e amor necessário para a 

sua formação como pessoa. A multiparentalidade é uma via de mão dupla, em que, no 

caso em tela, visa o melhor interesse da criança e, também, o interesse do Sr. 

Fornerón, que não pode ser negligenciado, visto que este também foi uma parte 

lesionada. 

Prestigiando a pluralidade de vínculos, nasce a possibilidade de uma 

convivência harmônica. No mais, a guarda da criança M poderá ser compartilhada ou 

unilateral, observando a regra geral do melhor interesse da criança. No tocante à 

fixação da guarda, Mônica Alves Ferreira Alexandre Sousa (2018) aduz que: 

 

A doutrina majoritária entende que a modalidade de guarda compartilhada é 
possível e adequada na multiparentalidade. Dias assevera que a guarda 
compartilhada é a forma ideal de convívio, só devendo, o magistrado, fixar a 
guarda unilateral se houver motivos que justifiquem essa medida. Firme 
nessas considerações, pode-se asseverar que a guarda compartilhada é a 
melhor opção para a criança/adolescente, oportunizando-lhe conviver com 
todos aqueles que a amam. Na impossibilidade do convívio com todos os 
parentes, poderá, o juiz, estabelecer que a criança/adolescente permaneça 
com aquele que melhor atenda às suas necessidades, tanto na esfera afetiva 
como na patrimonial, prestigiando o princípio do melhor interesse da 
criança (SOUSA, 2018, p. 104). 

 

No entanto, cumpre ressaltar que o caso em questão possui uma 

particularidade: o Sr. Fornerón e sua filha moram em cidades diferentes. A 

diversidade de domicílios faz com que se deva prevalecer o domicílio do pai que 

melhor atenda aos interesses da criança. Considerando que transcorreram doze anos 

desde o nascimento da criança até a decisão da CIDH e que durante todo esse período 



 

 

24 

 

ela permaneceu na guarda dos pais adotivos, é inegável que a moradia base deva ser 

na residência do casal B-Z, haja vista que a criança desenvolveu vínculos com a 

comunidade e com a cidade em que vive. 

Ainda que a guarda compartilhada não fosse vista como a melhor opção para o 

interesse da criança, a fixação da guarda unilateral também não seria desagradável. A 

guarda unilateral atribui o exercício do direito de visitas ao pai não detentor da 

guarda. Considerando que o Sr. Fornerón pleiteou durante quase dez anos, de forma 

infrutífera, o direito de visitas, a fixação dessa guarda seria atraente aos interesses do 

genitor. É importante ressaltar que o direito de visitas busca garantir e efetivar o 

convívio entre pais e filhos, consolidando vínculos de afeto e carinho e colaborando 

com a formação psicológica e o desenvolvimento intelectual da criança. 

Outro aspecto importante do reconhecimento da multiparentalidade é o 

registro civil. A criança M teria a possibilidade de constar em seu registro o nome dos 

seus pais adotivos e o pai biológico, dando publicidade desse vínculo para a sociedade 

e garantindo a produção de todos os efeitos decorrentes dele. 

Nessa seara, ainda há de ressaltar que o nome da criança M poderá ser 

composto pelo patronímico da família biológica, exercendo-se de forma bem-

sucedida o direito ao nome. Exterioriza-se, assim, a origem da criança e resgata a sua 

história, elementos estes que fazem parte da dignidade humana do indivíduo. Sobre 

esse tema, Mônica Alves Ferreira Alexandre Sousa (2018) explica que 

 

[...] embora o afeto seja juridicamente relevante para a filiação, nada impede 
que o indivíduo com vínculo registral que não coincide com seu vínculo 
consanguíneo busque sua verdade biológica, uma vez que é atributo do 
direito da personalidade, o conhecimento de sua ancestralidade. 
O cerceamento a esse direito caracteriza violação ao princípio da 
dignidade da pessoa humana. (SOUSA, 2018, p. 120, grifo nosso). 

 

É preciso ressaltar a lição de Carlos Henrique Fernandes Guerra (2017) que 

sintetiza de forma didática a mensagem que a presenta pesquisa busca passar: 

 

Com base neste novo cenário do Direito de Família, a determinação da 
filiação não comporta mais, como solução aos conflitos na fixação da filiação, 
a aplicação do princípio do melhor interesse do filho conjugado, 
principalmente, ao elo socioafetivo.  Ao estabelecer uma escala de graduação 
entre os critérios de filiação e, assim, ao escolher um destes em exclusão aos 
demais, passa-se a acarretar graves danos as entidades familiares. Afinal, ao 
filho será vedado o reconhecimento de todos aqueles que exercem os papéis 
de pais e mães.  Justamente por não mais conseguir atender as demandas 
das entidades familiares, em especial, as necessidades dos filhos, que surge, 
como um novo caminho a ser seguido, a aplicação da pluralidade de 
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parentalidade, ou seja, a multiparentalidade.  Nesse instituto, passa-se a 
observar as funções exercidas pelos indivíduos. Assim, mais de uma pessoa 
pode, ao mesmo tempo, desempenhar as atribuições paternas e maternas.  
 Deste modo, configurada a cumulação de funções, não caberia ao Direito 
decidir pela prevalência de uma ou de outra em detrimento das demais e, 
sim, aglutinar este exercício paternal e/ou maternal. A multiparentalidade, 
portanto, propõe a possibilidade de um mesmo filho possuir, em seu registro 
de nascimento e, no exercício de suas atribuições, mais de um pai e/ou uma 
mãe (GUERRA, 2017, p. 65). 

 

A multiparentalidade, portanto, se apresenta como um instrumento protetor 

dos princípios da dignidade humana, da liberdade e da igualdade. Com ela, é possível 

criar um cenário em que tanto o vínculo biológico quanto o socioafetivo são 

prestigiados, garantido o melhor interesse da criança M, bem como os interesses das 

outras figuras parentais da relação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como propósito analisar o julgado da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no caso Fornerón e filha vs. Argentina e 

demonstrar a possibilidade de um reconhecimento jurídico de pluralidade de 

vínculos filiais, bem como os efeitos decorrentes desse reconhecimento. 

Feita uma breve análise do caso, o trabalho baseou-se em dois pontos 

principais que foram cruciais para o resultado do conflito perante o judiciário 

argentino: o estereótipo equivocado de modelo de família e o excessivo tempo 

transcorrido entre o nascimento da criança M e os julgamentos. 

A pesquisa apurou esses elementos e demonstrou como eles influenciaram 

para que o Sr. Fornerón não obtivesse sucesso em conseguir a guarda da criança M e, 

logo, fosse impedido em exercer o seu direito de paternidade. Destarte, evidenciou-se 

que o modelo familiar baseado no vínculo matrimonial é ultrapassado e, portanto, 

não possui espaço nas sociedades atuais. Ainda, restou evidenciado os efeitos 

negativos e irreversíveis que podem acontecer em razão da grande demora na 

prestação jurisdicional em ações que envolvem guarda e adoção de crianças. 

Por fim, o presente trabalhou buscou apresentar uma solução hipotética para o 

caso Fornerón e filha vs. Argentina, baseando-se na multiparentalidade. Destacou-se 

que a multiparentalidade é um modelo de família em que há uma somatória dos 

vínculos biológicos e socioafetivo, respaldado na igualdade entre esses vínculos. 
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Demonstrou-se a visão do ordenamento jurídico brasileiro em relação a 

multiparentalidade e o posicionamento da doutrina em relação a multiparentalidade. 

Restou evidenciado a aplicabilidade da multiparentalidade no presente caso 

Fornerón e filha vs. Argentina, sendo certo que a pesquisa elegeu como a melhor 

alternativa para o referido caso, uma vez que consegue garantir tanto o melhor 

interesse da criança quanto o interesse do pai biológico.  

Diante do exposto, concluiu-se que multiparentalidade surgiu para romper 

com o arcaico modelo familiar, ampliando as relações de filiação e prestigiando a 

isonomia dos vínculos biológicos e socioafetivo. É notório, portanto, que a 

multiparentalidade é um arranjo familiar que acompanha as mudanças da sociedade 

e do Direito, modernizando a estrutura da relação familiar. 
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CAPÍTULO II 

 

A INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.829 DO CÓDIGO CIVILPOR MEIO DO 

PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE 

 

Mariana Costa Martoni 

RESUMO 

 

O estudo deste artigo consiste na compreensão de temas controvertidos ligados ao 

direito de família e ao direito das sucessões como o da autonomia da vontade, 

separação convencional de bens e o direito à legítima. Mais especificamente, busca-se 

compreender se é adequada a participação do cônjuge sobrevivente na meação e, 

concomitantemente, na herança, em se tratando de casais que adotaram o regime de 

separação convencional de bens. Observou-se que há diferentes interpretações 

possíveis para o artigo 1.829, I do Código Civil e concluiu-se que a mais plausível é a 

de que o dispositivo deve se referir tanto à separação obrigatória quanto à 

convencional de bens. Para que houvesse uma real compreensão das diferentes 

apreciações, analisou-se a legislação, o projeto de lei referente ao tema, o 

posicionamento atual do STJ bem como o posicionamento doutrinário, expondo, em 

todos os casos, as justificativas que sustentam cada entendimento. 

 

Palavras-Chave: Direito de Família; Direito das Sucessões; Separação 

Convencional de Bens; Autonomia da Vontade; Legítima. 

 

ABSTRACT 

 

The study of this article consists in the understanding of controversial themes related 

to family law and inheritance law, such as autonomy of will, conventional separation 

of property and the right to the heritage. More specifically, try to understand if the 

participation of the surviving spouse in the section is right and, concomitantly, in the 

heritage, in the case of couples who have adopted the conventional separation of 
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assets regime. It was noted that there are different possible interpretations for Article 

1.829, I of the Civil Code, and it was concluded that the most plausible is that the 

provision should refer to both compulsory and conventional separation of assets 

regime. In order to have a real understanding of the different appraisals, was 

analyzed the legislation, the bill on the subject, the current position of the STJ as well 

as the doctrinal position, exposing, in all cases, the justifications that support each 

understanding.  

 

Keywords: Family Law; Inheritance law; Conventional separation of property; 

Private autonomy. Heritage. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O código civil de 2002 trouxe diversos avanços se comparado com o código de 

1916, mas também possui falhas em sua redação, o que gera dúvidas de interpretação. 

Uma das possíveis falhas que pode ser apontada e será analisada pelo presente 

trabalho é o fato de o cônjuge, no caso de casamento em regime de separação 

convencional de bens, ter direitos patrimoniais distintos em se tratando de extinção 

do vínculo conjugal pelo divórcio ou pela morte. 

Assim, será feita uma análise do posicionamento de legisladores, do STJ e de 

doutrinadores sobre a temática em questão, objetivando compreender se há uma 

convergência ou divergência de entendimento sobre o assunto somado às 

justificativas para tal entendimento. 

Como metodologia utilizar-se-á a pesquisa bibliográfica em artigos científicos, 

doutrinas e na legislação pertinente à temática. 

Este estudo será composto por quatro capítulos. Este primeiro, para a 

introdução sobre a temática. O segundo é destinado ao estudo sobre a separação de 

bens. Nele, o objetivo será compreender o instituto da separação de bens, diferenciá -

lo da separação obrigatória, assim como compreender como ocorre a partilha do 

patrimônio quando há o desfazimento do vínculo conjugal pelo divórcio e pela morte. 

O terceiro abordará a compreensão do que é a autonomia privada bem como da sua 

importância para os indivíduos. O quarto destinar-se-á à ao desenho da interpretação 

dada acerca da questão pela jurisprudência, por legisladores e doutrinadores.  
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Por fim, é importante destacar o motivo pessoal pelo qual se realiza a presente 

pesquisa. Ao estudar o instituto da vocação hereditária, mais precisamente o artigo 

1.829, I, do Código Civil, a autora do presente trabalho deparou-se com uma 

incongruência legislativa, ao compará-lo com o artigo 1.687, também do Código Civil, 

que trata do instituto da separação convencional de bens. Assim, objetiva-se 

compreender se, de fato, há essa incongruência legislativa, analisando como as 

principais referências jurídicas se posicionam sobre a questão. Por isso é importante 

mencionar que a pesquisa em questão terá caráter exploratório. 

 

2 O REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS 

 

O Código Civil de 2002 estabelece quatro regimes de bens que podem ser 

escolhidos pelos nubentes: comunhão parcial, comunhão universal, participação final 

nos aquestos e separação de bens (BRASIL, 2002). O casal deve adotar algum regime, 

uma vez que o casamento pode desencadear reflexos econômicos em terceiros. É o 

que explica Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2014): 

 

Este estatuto patrimonial regulamenta, dentre outras matérias, a aquisição e 
a perda de propriedade entre os cônjuges, em conjunto ou isoladamente, a 
administração e o gozo do patrimônio do casal, a disponibilidade de bens, 
além da responsabilidade dos consortes por dívidas perante terceiros 
(FARIAS; ROSENVALD, 2014, p. 305). 

 

Essa escolha pode ser alterada posteriormente, com justificativa dos cônjuges 

e, além disso, pode ser estipulado um regime de bens distinto dos já pré-estabelecidos 

pelo ordenamento jurídico. É o que dispõe o Enunciado 331 da IV Jornada de Direito 

Civil do Conselho da Justiça Federal (2012): 

 

O estatuto patrimonial do casal pode ser definido por escolha de regime de 
bens distinto daqueles tipificados no Código Civil (art. 1.639 e parágrafo 
único do art. 1.640), e, para efeito de fiel observância do disposto no art. 
1.528 do Código Civil, cumpre certificação a respeito, nos autos do processo 
de habilitação matrimonial (CJF, 2012a). 

 

No mesmo sentido, é a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald 

(2014) sobre a temática: 

 

Além da possibilidade de escolha de um dos regimes de bens previstos nos 
strandard’s normativos, modelos prontos e acabados apresentados pelo 
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Código Civil, é permitido aos nubentes estabelecer novos modelos, criando 
um regime de bens próprio e particularizado, como bem lhes aprouver 
(FARIAS; ROSENVALD, 2014, p. 317). 

 

Importante ressaltar também que se o casal não optar por nenhum, o regime a 

ser aplicado será o da comunhão parcial, conforme dispõe o artigo 1.640 do Código 

Civil: “Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos 

bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial” (BRASIL, 2002). O Código 

Civil também disciplina, em seu artigo 1.641, situações em que os nubentes deverão, 

obrigatoriamente, escolher pelo regime de separação de bens (BRASIL, 2002): 

aqueles que se casarem com inobservância das causas suspensivas da celebração do 

casamento, para aqueles que são maiores de 70 anos de idade e para todos aqueles 

que necessitarem de suprimento judicial para se casarem. Este regime patrimonial é 

denominado pelo ordenamento jurídico de separação obrigatória de bens.  

O estudo deste artigo é focado no regime de separação de bens, escolhido pelos 

nubentes, não se tratando do regime de separação obrigatória de bens. Ele está 

disposto nos artigos 1.687 e 1.688 do Código Civil (BRASIL, 2002) e, segundo estes, 

caso optem por este regime, cada cônjuge continuará administrando seus bens de 

forma autônoma, possuindo liberdade para aliená-los ou gravá-los de ônus real, sem 

a necessidade de outorga uxória ou marital. Nesse sentido, preciosas as lições de 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2014):  

 

A separação convencional de bens é o regime de bens que promove uma 
absoluta diáspora patrimonial, obstando a comunhão de todo e qualquer 
bem adquirido por cada cônjuge, antes ou depois do casamento, seja a título 
oneroso ou gratuito. Outorga-se a cada esposo uma independência absoluta 
quanto aos seus bens e obrigações, no presente e no futuro (FARIAS; 
ROSENVALD, 2014, p. 362). 

 

Assim, percebe-se que a autonomia e a independência que cada cônjuge 

possuía anteriormente ao casamento, no tocante à administração de seus bens, é 

preservada após a celebração deste. 

 

2.1 O divórcio e a partilha de bens 

 

O divórcio, nos termos da Lei n. 6.515, de 26 de dezembro de 1977 (BRASIL, 

1977), pode ser compreendido como a manifestação de vontade do casal em desatar o 
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vínculo jurídico e afetivo que o uniu em um tempo pretérito. O termo é assim 

conceituado pelo autor Silvio de Salvo Venosa (2019), que afirma que: 

 

[...] esse instituto dissolve o vínculo conjugal, alterando o estado de família a 
partir da sentença que o decreta, restituindo plena capacidade matrimonial 
aos cônjuges, sem prejuízo da validez do matrimônio desfeito e de seus 
efeitos até a decisão (VENOSA, 2019, p. 174).   

 

Assim, após a decretação do divórcio, aqueles indivíduos que eram 

considerados cônjuges o deixam de ser e passam a ter a liberdade de contrair novas 

núpcias ou de estabelecer novos vínculos através de uma união estável. 

O divórcio pode ser realizado judicialmente de forma consensual ou litigiosa 

ou, ainda, extrajudicialmente. Se consensual, o casal busca judicialmente a 

homologação do acordo formulado. Se litigioso, o juiz determinará, dentre outras 

questões, quem será titular de cada bem, podendo até ser decretado o divórcio sem a 

prévia partilha de bens, como disciplina o art. 1.581 do Código Civil (BRASIL, 2002). 

Caso seja realizado pela via administrativa, deverá seguir as estipulações impostas 

pelo Código de Processo Civil, a saber: 

 

Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção 
consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e 
observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, 
da qual constarão as disposições de que trata o art. 731. 
§ 1º A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil 
para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância 
depositada em instituições financeiras. 
§ 2º O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem 
assistidos por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e 
assinatura constarão do ato notarial (BRASIL, 2015). 

 

Em se tratando do regime de separação de bens, como os pertences são 

incomunicáveis, caso haja o divórcio não há de se falar em partilha de bens. 

“Dissolvida a sociedade conjugal, a cada um dos cônjuges cabe o que era seu 

patrimônio separado” (PEREIRA, 2019, p. 272). Assim, o patrimônio de cada 

indivíduo continua individualizado, pertencendo somente a ele, seja antes do 

casamento, durante ou após o divórcio. Entretanto, esse raciocínio lógico não é 

utilizado caso haja o desfazimento do matrimônio devido a abertura da sucessão. 

 

 

 



 

 

33 

 

2.2 A Sucessão Causa Mortis e a Partilha de Bens 

 

Ao realizar um casamento, os cônjuges podem romper a relação jurídica que os 

uniu de duas maneiras: pelo divórcio, que foi tratado na seção anterior, ou pela 

morte, que será tratada a seguir.  

A sucessão causa mortis implica a transferência das relações jurídicas do 

falecido para seus sucessores. Ela é assim conceituada por Salomão de Araújo Cateb 

(2012): 

 

Depreende-se que sucessão vem a ser a transmissão do patrimônio de uma 
pessoa morta para uma ou mais pessoas vivas. O patrimônio, o conjunto de 
direitos e obrigações, de créditos e débitos, é, sob certo aspecto, sinônimo de 
herança (CATEB, 2012, p. 7). 

 

O romper da relação jurídica, materializada no casamento, pela abertura 

sucessória, gera, então, consequências de ordem patrimonial. Em se tratando de 

casais que optaram, em vida, pelo regime da separação convencional de bens, era de 

se supor que o ordenamento jurídico, após o falecimento de um dos cônjuges, 

respeitasse a vontade do casal de que houvesse a incomunicabilidade dos bens, 

ocorrendo a transferência por força da lei apenas para descendentes, ascendentes ou 

colaterais, até terceiro grau. Entretanto, o que se observa, ao realizar uma leitura 

puramente técnica do dispositivo referente à temática, de forma isolada, é uma 

legislação que dispõe o contrário: 

 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se 
casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 
separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime 
da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 
particulares; 
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 
III - ao cônjuge sobrevivente; 
IV - aos colaterais (BRASIL, 2002). 

 

O artigo do Código Civil (2002) supracitado dispõe sobre a sucessão legítima, 

ou seja, aquela imposta pela lei. Só há de se falar em ressalva legislativa no que se 

refere ao casal que adotou como regime de bens o da comunhão universal ou o da 

separação obrigatória ou, ainda, no caso de o casal ter como regime o da comunhão 

parcial e o falecido não ter deixado bens particulares. Assim sendo, aqueles que 

adotaram o regime da comunhão convencional de bens estão sujeitos ao disposto no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1640
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artigo, ou seja, à sucessão legítima. Assim, surge o entendimento de que a autonomia 

privada do casal, manifestada no processo de habilitação, é desrespeitada ao se 

constatar a sucessão causa mortis, em se tratando de casal que adotou o regime da 

separação convencional de bens. Apesar da constatação feita mediante a leitura do 

dispositivo, é necessário que se compreenda o conceito de autonomia privada para o 

direito, para que se consolide o pensamento. 

 

3 A AUTONOMIA PRIVADA 

 

O Direito, e mais precisamente o Direito de Família, é marcado pela existência 

de diversos princípios constitucionais que auxiliam a interpretação do instituto. 

Dentre eles, pode-se citar o princípio da Liberdade que aparece no ordenamento 

jurídico no artigo 1.513 do Código Civil. Segundo o princípio (BRASIL, 2002) 

nenhuma pessoa de direito público ou privado pode interferir na vida familiar dos 

indivíduos. Em se tratando de Autonomia Privada, percebê-la-á presente no princípio 

da liberdade. Flávio Tartuce (2019) assim a conceitua: “A autonomia privada decorre 

da liberdade e da dignidade humana, sendo o direito que a pessoa tem de se 

autorregulamentar” (TARTUCE, 2019, p.135). O autor também se utiliza da 

explicação de Daniel Sarmento para conceituá-la: 

 

esse princípio tem como matriz a concepção do ser humano como agente 
moral, dotado de razão, capaz de decidir o que é bom ou ruim para si, e que 
deve ter a liberdade para guiar-se de acordo com estas escolhas, desde que 
elas não perturbem os direitos de terceiros nem violem outros valores 
relevantes para a comunidade (SARMENTO, 2005  apud TARTUCE, 2019, p. 
10). 

 

Assim sendo, percebe-se que o ordenamento jurídico conferiu um certo grau 

de liberdade para que cada indivíduo delibere sobre questões de ordem pessoal, 

desde que essas decisões não interfiram de forma negativa na sociedade como um 

todo. Pode-se perceber a concretização desse princípio no momento em que o casal 

define o regime de bens. A exceção aparece nos casos da separação obrigatória, como 

já explicado. Em se tratando de casais que adotaram o regime de separação 

convencional de bens, advindo o divórcio, sua autonomia da vontade, manifestada no 

momento da escolha do regime, é respeitada. Ou seja, ocorrendo o divórcio, o 

patrimônio permanece com seu titular de origem. Como ensina Leonardo Barreto 
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Moreira Alves (2010), também é perceptível o exercício da autonomia privada no 

tocante à possibilidade de mutabilidade do regime de bens adotado no pacto 

antenupcial. Assim dispõe o parágrafo segundo do artigo 1.639 do Código Civil: “É 

admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido 

motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e 

ressalvados os direitos de terceiros” (BRASIL, 2002).  

O que se percebe, no entanto, é que quando há a interrupção do convívio dos 

cônjuges pelo falecimento, pode-se ter a interpretação de que o ordenamento jurídico 

não conferiu a mesma autonomia aos indivíduos. Esta questão será analisada na 

próxima seção. 

 

4 QUAL A INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DO ARTIGO 1.829, I DO 

CÓDIGO CIVIL? 

 

Para solucionar tal questionamento, será observado como grupos distintos o 

respondem. Assim, deve-se, primeiramente, analisar o disposto no ordenamento 

jurídico no tocante à questão. Depois, será observado como os tribunais superiores 

compreendem o tema. Após, será analisado o Projeto de Lei 1.792/2007. Por fim, será 

descrito como Miguel Reale, juntamente com a doutrina dominante, se posicionam. 

 

4.1 O Ordenamento Jurídico 

 

Ao se tratar da concorrência entre cônjuge e herdeiros, o ordenamento jurídico 

exclui da participação da legítima apenas aqueles cônjuges que foram casados, ou que 

viviam em União Estável, sob os seguintes regimes jurídicos: separação obrigatória 

de bens, comunhão universal de bens ou, ainda, sob o da comunhão parcial se o autor 

da herança possuía, apenas, bens que eram comum ao casal – já que, nessa hipótese, 

todos os bens entrarão na meação, não cabendo a legítima para o cônjuge 

sobrevivente. É o que dispõe o I, do art. 1.829 do código civil: 

 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se 
casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 
separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime 
da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 
particulares; (BRASIL, 2002). 
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Assim sendo, ao se realizar uma leitura puramente literal do dispositivo 

jurídico, entende-se que caso os cônjuges, que pactuaram por escolha própria, em um 

ato formal e solene, o regime da separação convencional de bens, ao deixarem de ser 

casados devido à morte, terão sua decisão em vida (de incomunicabilidade do 

patrimônio pessoal de cada um) desrespeitada pela lei. Foi esse o entendimento 

proferido no Enunciado 270 do CJF, aprovado na III Jornada de Direito Civil, que 

assim dispôs: “O art. 1.829, inc. I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de 

concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da 

separação convencional de bens” (CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL, 2012b). 

Diante dessa contradição legislativa, surgem interpretações diversas entre os 

tribunais superiores e os legisladores e doutrinadores, que serão analisadas a seguir. 

 

4.2 Jurisprudência 

 

Em se tratando do posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), este já 

se manifestou acerca da divisão dos bens quando o regime é a separação obrigatória 

de bens, a saber: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos 

na constância do casamento” (BRASIL, 1964). A referida súmula de número 377é do 

ano de 1964 e é utilizada ainda nos dias atuais. Como explica Tolentino (2018) ela 

surgiu a partir de entendimentos diversos de tribunais que divergiam quanto ao fato 

de o Art. 276 do Código Civil de 1.916 ser utilizado para a separação obrigatória e a 

separação convencional de bens ou tão somente para a separação convencional. O 

dispositivo, presente no atual Código Civil em seu artigo 1.687, assim dispõe: 

“estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva 

de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real" 

(BRASIL, 2002). Assim, a Súmula 377 objetiva pacificar o entendimento de que o 

referido artigo dispõe a cerca da separação convencional de bens. Em se tratando de 

aquestos adquiridos pelo casal em regime de separação obrigatória de bens, havendo 

o desfazimento do vínculo conjugal (seja pelo divórcio, seja pelo falecimento), estes, 

como são considerados de ambos, entrarão na partilha de bens. Este é o 

entendimento de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Faria (2014), que assim 

explicam: 
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Nesta (separação obrigatória), por conta da incidência da súmula 377 da 
Suprema Corte, haverá comunhão dos aquestros (bens adquiridos 
onerosamente na constância do casamento), deixando claro que a separação 
não é total. Naquela (separação convencional), inexistem bens comuns, 
permitindo que seja, de fato, denominada separação absoluta ou total 
(FARIAS; ROSENVALD, 2014, p. 362). 

 

O entendimento de que a Súmula 377 do STF aplica-se tão somente ao regime 

de separação obrigatória de bens é ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça(STJ) 

no Recurso Especial (REsp) 1481888/SP (BRASIL, REsp 1481888/SP, 2018). No caso 

em tela, observa-se que determinado casal viveu em União Estável entre os anos 

2003 e 2011. Eles adotaram o regime da separação convencional de bens no ano de 

2006 e em 2008 a esposa adquiriu um bem imóvel. Assim, discute-se se o bem 

deveria ser partilhado pelo casal ou se era propriedade única da adquirente. O STJ 

decidiu por declarar a propriedade como sendo apenas da adquirente devido ao pacto 

realizado entre ambos e ao fato de que a Súmula 377 do STF aplica-se apenas ao 

regime de separação obrigatória de bens (e não ao regime de separação convencional 

de bens). 

Compreendido o posicionamento dos tribunais acerca da separação 

obrigatória de bens, ainda resta entender como ocorre o posicionamento destes em se 

tratando da separação convencional de bens e a sucessão causa mortis. 

No REsp 992.749/MS, julgado em 01/12/2009,foi proferido entendimento de 

que o cônjuge sobrevivente não participaria da herança, respeitando a vontade 

manifestada pelo casal no momento da escolha do regime de bens (BRASIL, 

992.749/MS, 2009). A respeito da temática assim dispõe, de forma clara, o 

informativo de número 418 do STJ, que contém o referido posicionamento: 

 

Para a Min. Relatora, o regime de separação obrigatória de bens previsto no 
art. 1.829, I, do CC/2002 é gênero que agrega duas espécies: a separação 
legal e a separação convencional. Uma decorre da lei; a outra, da vontade das 
partes, e ambas obrigam os cônjuges, uma vez estipulado o regime de 
separação de bens, à sua observância. Não remanesce, para o cônjuge casado 
mediante separação de bens, direito à meação tampouco à concorrência 
sucessória, respeitando-se o regime de bens estipulado, que obriga as partes 
na vida e na morte. Nos dois casos, portanto, o cônjuge sobrevivente não é 
herdeiro necessário. Entendimento em sentido diverso suscitaria 
clara antinomia entre os arts. 1.829, I, e 1.687 do CC/2002, o que 
geraria uma quebra da unidade sistemática da lei codificada e 
provocaria a morte do regime de separação de bens. (...) não deve 
o intérprete da lei alçar o cônjuge sobrevivente à condição de 
herdeiro necessário, concorrendo com os descendentes, sob pena 
de clara violação do regime de bens pactuado (SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2009, grifo nosso). 

 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp992749


 

 

38 

 

Entretanto, o que se observa é que esse posicionamento está superado pelos 

tribunais superiores. Em 2015 o STJ voltou a se posicionar sobre a temática 

utilizando, desta vez, argumentos para defender uma tese contrária. No REsp 

1.368.123/SP, julgado em 22 de abril de 2015, o Tribunal afirma que (BRASIL, REsp 

1.368.123/SP, 2015) o cônjuge supérstite tem legitimidade para participar da legitima 

em se tratando de regime de separação convencional de bens, sendo considerado, 

portanto, como herdeiro necessário. O argumento utilizado foi o de que a legislação 

deveria assegurar condições mínimas para a sobrevivência do cônjuge sobrevivente, 

como se observa no informativo de n. 563: 

 

A preocupação do legislador de colocar o cônjuge sobrevivente na condição 
de herdeiro necessário, em concorrência com os descendentes do falecido, 
assenta-se na ideia de garantir ao cônjuge supérstite condições mínimas para 
sua sobrevivência, quando não possuir obrigatória ou presumida meação 
com o falecido (como ocorre no regime da separação convencional) ou 
quando a meação puder ser até inferior ao acervo de bens particulares do 
morto, ficando o cônjuge sobrevivente (mesmo casado em regime de 
comunhão parcial) em desvantagem frente aos descendentes (SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2015). 

 

Entretanto, o argumento não trata da autonomia da vontade já estudada no 

presente artigo, demonstrando sua fragilidade. Em um caso concreto, o casal pode 

perceber a possibilidade de um dos cônjuges ter dificuldades para sobreviver na falta 

do outro, podendo, assim, optar por alterar o regime de bens ou, ainda, podendo 

contemplar o cônjuge em seu testamento. Além desse argumento, a turma também se 

posicionou afirmando que o disposto no livro de família do Código Civil deve ser lido 

de forma independente do disposto no livro do Direito das Sucessões, como se 

observa na passagem: 

 

Com efeito, o regime de bens tal qual disciplinado no Livro de Família do 
Código Civil, instituto que disciplina o patrimônio dos nubentes, não rege o 
direito sucessório, embora tenha repercussão neste. Ora, a sociedade 
conjugal se extingue com o falecimento de um dos cônjuges (art. 1.571, I, do 
CC), incidindo, a partir de então, regras próprias que regulam a transmissão 
do patrimônio do de cujus, no âmbito do Direito das Sucessões, que possui 
livro próprio e específico no Código Civil (SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, 2015). 

 

O argumento, assim como o anterior, é falho, uma vez que se utiliza tão apenas 

da localização dos artigos para se justificar. O ordenamento jurídico deveria ser 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1368123
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1368123
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1368123
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1368123
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1368123
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1368123
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interpretado como um todo e não em artigos isolados. Esse contra-argumento será 

melhor desenvolvido no tópico referente ao posicionamento doutrinário. 

No mesmo ano, no REsp 1.382.170/SP, julgado em 22 de abril de 2015, o 

Tribunal ratificou o entendimento supracitado, afirmando que: 

 

Quem determina a ordem da vocação hereditária é o legislador, que pode 
construir um sistema para a separação em vida diverso do da separação por 
morte. E ele o fez, estabelecendo um sistema para a partilha dos bens por 
causa mortis e outro sistema para a separação em vida decorrente do 
divórcio (BRASIL, REsp 1.382.170/SP, 2015). 

 

Esse entendimento encontra divergência entre legisladores e doutrinadores. A 

seguir será analisado o projeto de lei que objetivou alterar a redação do artigo 

supracitado. 

 

4.3 Projeto de Lei 1.792/07 

 

No ano de 2007 o deputado Max Rosenmann propôs o Projeto de Lei 1.792/07 

que tinha como objetivo alterar a redação do art. 1.829, I do Código Civil. De acordo 

com o projeto, (ROSENMANN, 2007) tanto os casados sob o regime de separação 

obrigatória de bens quanto aqueles casados sob o de separação convencional não 

seriam considerados herdeiros necessários. O projeto foi analisado pelas comissões 

de Seguridade Social e Família; e pela de Constituição e Justiça e de Cidadania. A 

seguir, expõe-se o voto de alguns dos relatores com suas respectivas justificativas. 

Para o deputado Cleber Verde (2008), a alteração não se justifica, já que 

ambos teriam contribuído para a formação do patrimônio do casal. Assim ele 

discorre: 

 

Entendemos não ser adequada e equânime tal disposição restritiva; ainda 
que exista separação convencional é hipótese aceitável que, via de regra, na 
constância do casamento, ambos os cônjuges contribuíram para formação do 
patrimônio comum; é justo que o cônjuge superstite incorra na titularidade 
dos bens deixados, conforme dispõe a lei atual (VERDE, 2008, p. 3). 

 

O que não se encontra, na justificativa acima, é o motivo pelo qual há essa 

distinção de tratamento para quando há o desfazimento da sociedade conjugal pelo 

divórcio, quando há o respeito pela autonomia privada, e quando há o desfazimento 

devido à morte de um dos cônjuges. Na justificativa o deputado tão somente inferiu 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1382170
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1382170
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que em todos os casamentos houve uma contribuição de ambos os cônjuges para a 

formação do patrimônio comum e que, por isso, a lei pode impor ao casal que o 

cônjuge sobrevivente deve participar da legítima. 

Já o deputado Valtenir Pereira (2008) votou pela aprovação do mencionado 

Projeto de Lei. Dentre as justificativas para tal voto, ele explica: 

 

Essa proteção buscada pelo novo Código veio justamente para desproteger a 
prole dos casais modernos, que casam, descasam e casam-se novamente, isso 
quando não se trata de família monoparental. Figure-se um exemplo 
corriqueiro: uma pessoa com um filho e a economia de uma vida toda, 
aplicada em um apartamento para esse filho. Os anos se passam, a pessoa 
vem a se casar com separação total de bens para que esse apartamento, 
quando ela morrer, vá para o filho. Vem o Novo Código Civil e diz que se el a 
morrer antes de seu cônjuge, aquele apartamento comprado com tanto suor, 
muito antes de haver conhecido o atual cônjuge, vai ser dividido, pela 
metade, entre ele e o seu filho. Pergunta-se: é justo que o filho do cônjuge 
que morreu tenha que dividir com um terceiro o patrimônio que apenas seu 
genitor ou genitora havia adquirido muito antes de haver se casado? Parece 
que houve um exagero do Código e um descompasso com a realidade atual 
(PEREIRA, 2008, p. 3). 

 

O deputado usa um exemplo específico para justificar o seu voto e demonstra o 

entendimento de que existem várias realidades distintas nas famílias brasileiras. 

Apesar do posicionamento acima, o projeto foi arquivado, não logrando êxito. 

 

4.4 Posicionamento Doutrinário 

 

Os doutrinadores, em sua maioria, possuem entendimento contrário ao do STJ 

e semelhante ao do deputado Max Rosenmann. Assim, a corrente majoritária faz uma 

leitura teleológica do inciso I do artigo 1.829 do código civil, almejando compreender 

o que o legislador objetivou ao criar cada artigo. “"Em um código os artigos se 

interpretam uns pelos outros", eis a primeira regra de Hermenêutica Jurídica 

estabelecida pelo jurisconsulto Jean Portalis, um dos principais elaboradores do 

Código de Napoleão” (PORTALIS apud REALE, 2003). Assim, faz-se uma leitura 

sistemática do código, analisando os artigos de forma conjunta. Os autores Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2014) assim se posicionam: 

 

A afronta à autonomia privada nesse caso é evidente. Se os cônjuges (que, 
livremente, escolheram o regime de absoluta separação de bens) pretendem 
deixar herança entre si, o caminho seria a celebração de um testamento. O 
que não se pode tolerar é que a lei atribua herança, desrespeitando o ajuste 
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(espontâneo e recíproco) entre as partes (FARIAS; ROSENVALD, 2014, p. 
364). 

 

Dessa forma, de acordo com o posicionamento dos autores, não há a 

necessidade de a lei impor que parte do patrimônio do de cujus seja destinada ao ex -

cônjuge, casado no regime de separação convencional de bens. Se o casal optou, em 

vida, pela separação do patrimônio, essa escolha deve ser respeitada após o 

falecimento. O fato de a lei não impor que parte da herança seja reservada ao ex-

cônjuge não impede de que este receba parte do patrimônio, já que há a possibilidade 

de celebrar um testamento. “Se (...) preferir fazer um testamento, os bens serão 

transmitidos aos herdeiros, por força da lei, e aos beneficiários no testamento, ao 

mesmo tempo” (CATEB, 2012, p.11). Assim, percebe-se que os autores primam pela 

autonomia da vontade, tanto em se tratando de separação em vida (como já é 

respeitada pela legislação), como no tocante à separação pela morte. 

Miguel Reale (2003) possui um entendimento semelhante ao dos autores 

supracitados. O autor explica que a interpretação do código não deve ser feita a partir 

de cada artigo lido isoladamente, mas sim como um conjunto. 

 

Essa minha conclusão ainda mais se impõe ao verificarmos que - se o 
cônjuge casado no regime de separação de bens fosse considerado herdeiro 
necessário do autor da herança - estaríamos ferindo substancialmente o 
disposto no artigo 1.687, sem o qual desapareceria todo o regime de 
separação de bens, em razão de conflito inadmissível entre esse artigo e o de 
n.º 1.828, I, fato que jamais poderá ocorrer numa codificação à qual é 
inerente o princípio da unidade sistemática (REALE, 2003). 

 

Assim, de acordo com Reale, ao se fazer uma leitura isolada do Artigo 1.829, I 

do Código Civil, interpreta-se que o cônjuge sobrevivente, em se tratando de regime 

de separação convencional de bens, é herdeiro necessário. Entretanto, ao se realizar 

uma leitura sistemática do código, ao se observar outros dispositivos jurídicos que se 

referem ao regime de separação convencional de bens, entende-se que essa 

interpretação é errônea. Ao ler o art. 1.687, que dispõe que em caso de separação 

convencional os bens ficam sob administração exclusiva de cada cônjuge, a única 

interpretação possível para o artigo que dispõe sobre a vocação hereditária é a de que 

ao mencionar “separação de bens” está se referindo tanto à obrigatória quanto à 

convencional. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo a compreensão de possíveis 

contradições envolvendo institutos como o da separação convencional e a partilha de 

bens em se tratando de divórcio e de sucessão hereditária. 

Para tanto, optou-se por realizar um estudo sobre os diferentes 

posicionamentos acerca da temática. Observou-se que o STJ, em posicionamentos 

recentes, compreende que o artigo 1.829, I do Código Civil deve ser analisado de 

forma isolada do restante do Código. Assim, a interpretação utilizada é a de que o 

cônjuge sobrevivente, que possuía um regime de separação convencional de bens, 

deve participar da legítima em concorrência com os descendentes. Já a doutrina 

dominante interpreta a questão de forma distinta. Para autores como Miguel Reale, 

não se deve analisar o artigo de forma singular, ignorando os demais artigos que 

tratam da temática no ordenamento jurídico. Para ele, a interpretação correta é a de 

que o artigo se refere tanto à separação convencional quanto à obrigatória de bens. 

Assim, percebe-se que há divergências na interpretação do dispositivo e que ambos os 

posicionamentos possuem justificativas que os sustentam. 

Após a análise de ambos os posicionamentos, conclui-se o presente trabalho 

com o entendimento de que o artigo 1.829, I, do Código Civil deve ser interpretado 

juntamente com o artigo 1.687. Justifica-se esse posicionamento já que deve ser 

respeitada a autonomia do casal que optou pelo regime da separação convencional de  

bens. Além disso, como já pontuado, o fato de a lei não impor que o cônjuge receba a 

legítima não o impede de receber parte da herança, por meio do testamento. 
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CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL, PREVENÇÃO OU SELEÇÃO? 

UM ESTUDO A PARTIR DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS N. 

0869702.34.2013.8.4.24.0023 

 

Rebeca Avelar Maia Bernardes 

 

RESUMO 

 

Em uma era em que a tecnologia domina nossas vidas e faz parte do nosso cotidiano, 

interferindo em todas as nossas ações, seria impossível não dizer que as inovações 

também não chegariam ao âmbito da medicina. Se alguém comentasse sobre algum 

método de concepção de filhos, diferente do natural, que fosse por meio de 

laboratórios, há alguns anos, com certeza ninguém acreditaria. Bom, hoje isso é 

possível graças ao método de reprodução humana assistida, que, dentre as suas 

espécies, tem a fertilização in vitro com seleção de embriões. Porém, conjuntamente 

com esse grande passo na medicina, vieram muitas polêmicas e correntes afirmando 

ser um método de concepção errado, tornando-o malvisto. São diversos os 

pensamentos, principalmente os religiosos e sociais, contra o tratamento. No entanto, 

por meio dessa pesquisa ficará demonstrado que a fertilização in vitro é bem 

regulamentada e delimitada, esvaziando, portanto, os argumentos que dizem ser o 

referido método uma forma de “seleção da espécie” ou mesmo “aprimoramento da 

raça”.  No presente artigo será analisada a decisão que obriga o Estado de Santa 

Catarina, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS, a custear a fertilização in vitro 

de um casal, cuja esposa é portadora de hemofilia, que é uma doença genética, fator 

relevante para um filho natural também vir a ser hemofílico. A pesquisa contrapõe a 

ética médica, o direito da autonomia privada do paciente, o direito de qualquer 

cidadão ao planejamento familiar frente às obrigações do Estado com ênfase ao artigo 

226, parágrafo 7, da Constituição Federal- CF e as normas do Conselho Federal de 

Medicina-CFM e portarias do SUS. 
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ABSTRACT 

 

In an age where technology dominates our actions, it would be impossible not to say 

that innovations would not reach the real of medicine either. If, for years, someone 

had been talking about some method of child bearing, other than the natural one, 

that was through laboratories, surely no one would believe. Well, today this is 

possible thanks to the method of assisted human reproduction, which among its 

species has in vitro fertilization with embryo selection. However, along with this great 

step in medicine, many controversies and currents have come claiming to be a 

method of is conception, making it bad. There are several thoughts against treatment, 

especially religious and social. However, through this research, it will be show that in 

vitro fertilization is well regulated and delimited, thus emptying the arguments that 

say that this method is a form of "species selection" or even "breed improvement". 

This article will analyze the decision that obliges the State of Santa Catarina, through 

SUS, to fund the in vitro fertilization of a couple whose wife has hemophilia, a genetic 

disease and that, if they had a child naturally, he would also be hemophiliac. The 

research opposes medical ethics, the right of patient's private autonomy, the right of 

any citizen of family planning in the face of state obligations, with emphasis on article 

226, paragraph 7, of the Federal Constitution and the rules of CFM and SUS 

ordinances. 

 

Keywords: In vitro fertilization. Right to family planning. Private patient autonomy. 

Disease prevention. Hemophilia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo versa sobre a análise da decisão da 2ª Vara Estadual da 

Fazenda Pública de Santa Catarina nos autos n.0869702.34.2013.8.4.24.0023, frente 

à defesa da dignidade e da vida, do direito ao planejamento familiar e ao direito à 

saúde, como parâmetro o artigo 226 da CF e as normas da CMF em contraponto com 
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a ética médica e correntes doutrinárias que afirmam que procedimentos desse tipo 

seriam uma seleção do gene. 

De acordo com a Fundação Osvaldo Cruz, hemofilia é uma doença transmitida 

por via genética e é caracterizada como um distúrbio na coagulação do sangue. Sendo 

assim, se a pessoa hemofílica se machuca, o seu sangue não se coagula e, portanto, o 

ferimento não vai cicatrizar (NUNES, [2019?]). De acordo com dados do Hospital São 

Lucas, administrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - 

PUC-RS, o Brasil é o 4º país em casos de hemofilia, sendo 12 mil brasileiros afetados  

(PUCRS, 2018) por ela, e, mesmo assim, muitos a desconhecem ou não sabem da 

complexidade que a envolve. O paciente hemofílico pode ter sua estrutura óssea e 

muscular comprometida. Por isso, vários são os tipos de tratamento que vão 

determinar a prevenção a ser tomada para que a doença não cause consequências 

drásticas no corpo do paciente, ou, caso isso já tenha ocorrido, o tratamento irá evitar 

que essas consequências se expandam ou se agravem.  

A fundação brasileira de hemofilia cita os tipos de procedimentos realizados 

nos hemofílicos, totalizando 6 tipos, quais sejam: tratamento por demanda, 

tratamento por inibidores, tratamento fisioterapêutico, ortopédico, odontológico e 

psicológico, que serão realizados conforme cada caso e dependendo da gravidade da 

doença, o que será brevemente explicado ao longo do presente trabalho. 

A hemofilia não tem cura; portanto, a necessidade de evitar que o filho do casal 

tenha o gene hemofílico se torna possível por meio da fertilização in vitro com a 

seleção de embriões. Dessa forma, o pensamento se sustenta ao analisarmos o artigo 

226 da CF que prevê o direito do cidadão ao planejamento familiar, sendo dever do 

Estado prover recursos, como educacionais ou científicos, para instrumentalizar tal 

direito. Tornam-se importantes, também, para a análise do caso, as portarias 

números 426/Gabinete do Ministro/ Ministério da Saúde, de 22/03/2005; 388 de 

06/07/2005 e 3.149 de 28/12/2012 que versam sobre a possibilidade do SUS custear 

o procedimento de fertilização in vitro. 

O planejamento familiar, no caso objeto do presente estudo, concretiza-se com 

o desejo dos pais em não ter um filho com a mesma doença que já acomete a mãe, 

sendo possível a defesa de que o Estado deve custear o tratamento para que o direito 

da família seja respeitado. Referido artigo também conclui que é vedada a qualquer 

instituição oficial ou privada obter-se de métodos coercitivos para impedir que os 

cidadãos não tenham o direito ao planejamento familiar concretizado, sendo, 
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portanto, defendido que cabe ao plano particular custear o tratamento da fertilização 

in vitro, mesmo que não esteja previsto em cláusula contratual, assim como é 

analisando no acórdão n. 1183742, proferido pela 6ª Turma Cível do TJDFT.  

Porém, apesar de ter o direito ao planejamento familiar, garantido pelo artigo 

226, parágrafo 7, da Constituição Federal, a fertilização in vitro envolve muita 

polêmica, tendo correntes doutrinárias contra, com argumentos religiosos e sociais. 

Por isso, necessária será a análise da Lei n. 11.105/2005, denominada Lei de 

Biossegurança, assim como as resoluções da CFM e Projetos de Lei que versam sobre 

o tratamento em questão, o que demonstrará que a fertilização in vitro é muito 

delimitada pela lei, sendo sua concretização possível apenas nos casos previstos em 

um rol considerado taxativo. 

 

2 DECISÃO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SANTA CATARINA, 

NOS AUTOS N. 0869702.34.2013.8.4.24.0023 

 

Trata-se de ação interposta por um casal contra o Estado de Santa Catarina, 

com o objetivo de condenação do ente estatal para o custeio do tratamento de 

fertilização in vitro com seleção de embriões. O motivo para tal ação se deve ao fato 

de que a esposa é portadora do gene hemofilia, doença essa que é genética e, dessa 

forma, caso tivesse um filho naturalmente, esse nasceria com mencionada patologia. 

Até o presente momento a ciência não proporciona cura para essa doença, sendo a 

única forma de prevenção a seleção de embriões sem mutações do gene hemofilia por 

meio da fertilização in vitro (SANTA CATARINA, 2015). 

O casal entrou com requerimento no SUS (Sistema Único de Saúde) e não 

obteve sucesso diante da alegação de que a fertilização in vitro com seleção de genes 

não está prevista no rol dos serviços oferecidos pelo Estado de Santa Catarina. Dessa 

forma, o casal se viu obrigado a ajuizar ação contra o Estado (SANTA CATARINA, 

2015). 

De acordo com a Fundação Osvaldo Cruz, a hemofilia é uma doença 

transmitida por via genética e é caracterizada por um distúrbio na coagulação do 

sangue; sendo assim, o hemofílico ao se machucar, seu sangue não se coagula, e, por 

conseguinte enfrenta dificuldade para cicatrizar. Explicando de forma mais científica, 

de acordo com a Fundação Brasileira de Hemofilia, o sangue possui fatores de 

coagulação que são expressos em numerais romanos, são eles desde o Fator I até o 
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Fator XIII; quando uma pessoa tem algum rompimento sanguíneo o Fator I ativa o 

Fator II e assim por seguinte, e a ação conjunta dos treze fatores ocasiona a formação 

do coágulo.  

A pessoa portadora de hemofilia apresenta baixa nos fatores de VIII ao IX. 

Quem tem a hemofilia tipo A, tem deficiência de produção no fator VIII e as que têm 

deficiência no fator IX são portadores da hemofilia tipo B. O percentual de 

funcionamento desses fatores gera a classificação da doença como leve, moderada ou 

grave, sendo entre 5% e 40% LEVE, 2% e 5% MODERADA e, quando a atividade do 

Fator é menor que 1% a doença é considerada GRAVE (NUNES, [2019?]). 

No caso em questão a esposa é portadora do gene hemofilia em razão do seu 

genitor ser portador da doença com o fator deficiente mais grave, ou seja, seu fator 

tem funcionamento abaixo de 1%. Dessa forma, seu filho teria grandes chances de ter, 

também, o fator deficiente mais grave (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA, 

[2019?]). 

As consequências da hemofilia são a dificuldade do organismo em coagular o 

sangue devido à baixa de funcionamento dos Fatores de coagulação; assim, os 

hemofílicos possuem dificuldade natural de cicatrização, tendo muitos rompimentos 

sanguíneos internos, sendo muito comum entre as articulações do joelho. De acordo 

com o médico Alessandro Zorzi (2017), “O joelho é a maior articulação do corpo 

humano e a articulação mais afetada pela hemofilia. Tornozelos e cotovelos também 

são afetados com frequência” (ZORZI, 2017). 

Esses sangramentos internos geram inchaço, dores, hematomas. Quando há 

um rompimento sanguíneo externo, como por exemplo, um corte superficial, há 

também muita dificuldade do hemofílico na cicatrização, precisando, muitas vezes, de 

ir ao hospital para receber o tratamento devido, de acordo com a CFM (2008), “por a 

doença causar sangramentos internos, eles podem comprometer as articulações, 

músculos e até os ossos. Conforme a gravidade do quadro, pode prejudicar a 

mobilidade e causar invalidez” (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2008). 

O diagnóstico da doença ou de outras coagulopatias ocorre de acordo com as 

manifestações hemorrágicas apresentadas pelo paciente, mas a classificação usual da 

hemofilia é de acordo com o nível de atividade do fator devido ao fato de que nem 

sempre essas manifestações são de acordo com a porcentagem de deficiência do fator 

de coagulação, pois uma pessoa que tem a Hemofilia tipo leve pode apresentar 
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quadros de hemorragia de quem tem a doença no tipo grave (FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE HEMOFILIA, [2019?]). 

A profilaxia da doença é um tratamento preventivo para evitar hemorragias 

decorrentes da ausência de coagulação suficiente no sangue, proporcionando ao 

paciente maior qualidade de vida por atuar na preservação dos músculos e estrutura 

óssea. De acordo com a Federação Brasileira de Hemofilia (2019), existem três tipos 

de profilaxia: 

 

Profilaxia Primária: indicada para crianças com menos de três anos de idade, 
sem lesões osteocondrais (nos ossos e na cartilagem) evidentes, antes da 
segunda hemartrose. Profilaxia Secundária: indicada para crianças acima de 
três anos de idade e adultos antes de lesões osteocondrais, depois da segunda 
hemartrose. Profilaxia Terciária: indicada para indivíduos que já apresentem 
lesão osteocondral (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA, [2019?]). 

 

Em quaisquer dos tipos de profilaxias, o procedimento é a infusão do fator de 

coagulação, que pode ser realizado em casa pelo próprio paciente ou em um posto de 

Unidade Básica de Saúde. O Centro de Tratamento de Hemofilia proporciona 

treinamento para o paciente ou algum familiar que se disponha a realizar a infusão 

em casa, proporcionando assim maior independência ao hemofílico em relação aos 

serviços de saúde do governo (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA, 

[2019?]). 

Outro tipo de tratamento é o por demanda, quando o paciente tem hemofilia 

leve ou moderada, ocorrida logo após algum episódio hemorrágico. De acordo com a 

Federação Brasileira de Hemofilia, ainda que o paciente esteja sob tratamento por 

demanda, cabe a esse o direito ao tratamento por profilaxia, tendo, portanto, a 

possibilidade de levar doses coaguladoras para casa, pois, de acordo com a federação 

(2019), “a infusão domiciliar possibilita autonomia e cria no paciente a capacidade do 

autocuidado, além de proporcionar mais qualidade de vida, bem como o menor risco 

de complicações crônicas ou agudas decorrentes dos sangramentos” (GENOVEZ, 

2014). 

Assim como toda doença, cada tipo de paciente tem seu tratamento adequado, 

tendo, portanto, a hemofilia outros tipos de tratamento que se adequam a cada caso, 

como, por exemplo, o tratamento para inibidores, o fisioterapêutico, o ortopédico, o 

odontológico e o psicológico. O primeiro é realizado quando o paciente desenvolve 

inibidores, que são anticorpos contra a atividade dos fatores de coagulação utilizados 
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no tratamento de reposição, assim, o sistema do paciente não reconhece esses fatores 

como produzidos pelo próprio corpo e criam anticorpos para atacar essas 

substâncias, o que dificulta o tratamento das hemorragias. Dessa forma, de acordo 

com a Federação Brasileira de Hemofilia, há dois tipos de tratamento nesse caso: “1) 

Tratamento de hemorragias agudas, utilizando altas doses de fator ou agentes de by -

pass e; 2) Terapia de Indução de Imunotolerância (ITI)” (FEDERAÇÃO BRASILEIRA 

DE HEMOFILIA, [2019?]). 

Por sua vez, o tratamento fisioterapêutico tem como função prevenir e 

reabilitar a pessoa com hemofilia. A fisioterapia ajuda na prevenção de que as 

consequências da doença sejam expandidas, sejam pequenos inchaços ou algumas 

lesões, hematomas. Outrossim, na fase da reabilitação o paciente tem a oportunidade 

de ter avaliado o grau de comprometimento da doença na sua estrutura muscular e 

óssea e assim ser realizado um plano individual para que esse comprometimento seja 

tratado e não se expanda ou comprometa mais suas articulações. Assim como 

informa a Federação Brasileira de Hematologia (2019):  

 

Na prevenção, a fisioterapia possibilita a identificação precoce de quaisquer 
alterações passíveis de intervenção terapêutica e/ou profilática antes que 
evoluam para comprometimentos de maior extensão.  Já na reabilitação, a 
fisioterapia tem a função essencial de mensurar o grau de 
comprometimento músculo-esquelético (músculos e articulações) por meio 
de uma avaliação física que permite a elaboração de um plano de tratamento 
individualizado (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA, [2019?]). 

 

E um dos papéis importantes do fisioterapeuta no tratamento do hemofílico, 

além da fisioterapia em si,  na vida do seu paciente, é disseminar informações, pois é 

essencial que o paciente conheça seu quadro, tenha noção das suas limitações e assim 

consiga ter discernimento para tomar atitudes e práticas que visem a melhoria do seu 

tratamento, assim como a prevenção de hemorragias, como algumas atividades de 

risco, como por exemplo o excesso de determina atividade física que pode vir a gerar 

uma hemorragia interna. Assim como afirma a Federação Brasileira de Hemofilia 

(2019): 

 

Além da fisioterapia propriamente dita, o profissional fisioterapeuta 
desempenha outra função essencial para o sucesso do tratamento: a 
disseminação do conhecimento e informação que são fundamentais no 
tratamento da pessoa com hemofilia. Isso porque quando o indivíduo 
entende a sua condição, ele é capaz de fazer escolhas que limitam o impacto 
da coagulopatia sobre sua vida, assim como é estimulado a ser agente pró 
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ativo do seu tratamento para que os resultados sejam efetivos (RICIARDI; 
PINTO, [2019?]). 

 

Com relação ao tratamento por procedimentos ortopédicos, esse é realizado 

quando a doença causa sequelas devido à artropatia hemofílica. Existem vários tipos 

de procedimentos ortopédicos e eles serão determinados de acordo com as 

necessidades do paciente. 

Quanto ao tratamento odontológico, ele é realizado sempre que o paciente 

necessita de qualquer procedimento relacionado à saúde bucal, pois, lembrando, o 

hemofílico possui uma desordem no seu sistema de coagulação, e, qualquer 

procedimento ou cirurgia odontológicos que gere algum corte ou risco de 

sangramento, deve ser tratado por um profissional que conheça da situação. De 

acordo com a Fundação Brasileira de Hematologia (2019), no caso de procedimentos 

odontológicos, a saber: 

 

[...] o cirurgião dentista deverá entrar em contato com o hematologista ou 
com o Centro de Tratamento de Hemofilia onde o paciente está cadastrado, 
para que junto ao Hematologista e a Equipe Multidisciplinar, planeje a 
reposição prévia de fatores de coagulação ou de qualquer outra medida de 
hemostasia necessária para cada procedimento, em cada paciente 
(FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA, [2019?]). 

 

Dessa forma, são nítidas as consequências da hemofilia na vida de quem a 

possui, sendo, portanto, verdadeira a preocupação do casal em ter um filho portador 

dessa doença, já que é transmitida geneticamente e a esposa é hemofílica.  

O argumento apresentado pelos autores na ação é que o tratamento custa, em 

média, R$50.000,00, mas, caso o filho venha a nascer com hemofilia, os custos do 

Estado com os possíveis tratamentos aqui elencados, serão, em média R$813.102,85, 

ou seja, aproximadamente 16 vezes mais caro que o tratamento da seleção de gene 

por meio do método de fertilização in vitro (SANTA CATARINA, 2015). 

Porém, diante do argumento, o réu sustentou que a pretensão dos autores não 

encontra substrato jurídico no quesito “direito à saúde” nem tampouco no “direito à 

vida”, visto que caso o feto nascesse com hemofilia ele não teria risco de morte ou 

agravamento do estado de saúde. O Estado, portanto, requereu o indeferimento da 

pretensão também sob o argumento de que os recursos públicos são limitados e que 

não é possível custear tal gasto. Aduz ainda que os requerentes não possuem 

hipossuficiência comprovada, o que é mais um motivo para que o Estado não suporte 
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o ônus do tratamento em questão e que o Sistema Único de Saúde- SUS não prevê 

possibilidade para esse tipo de intervenção (SANTA CATARINA, 2015). 

Diante dos argumentos interpostos pelas partes, a sentença acolheu o pedido 

dos autores condenando o Estado de Santa Catarina ao fornecimento do tratamento 

de fertilização in vitro com seleção de embriões, com base no artigo 196 da CF, artigo 

226, parágrafo 7 do artigo 226 da CF e portaria nº 426/GM de 2005. Devido àquela 

decisão ter sido contra um ente público, a mesma foi submetida à reexame do egrégio 

Tribunal de Justiça, em função da incerteza quanto aos valores despendidos pelo 

Estado para cumprimento da obrigação (SANTA CATARINA, 2015). 

Em sede de decisão monocrática terminativa, o relator fundamentou sua 

decisão também por meio dos artigos e normas referidos acima e, além desses, 

considerou a Portaria nº 1459/GM/MS de 24 de junho de 2011, que institui no 

âmbito do Sistema Único de Saúde a Rede Cegonha, cujos artigos 2º e 4º no inciso V 

constam a garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo e, em seu artigo 

1º, define a verba estatal, na sua totalidade, destinada à reprodução assistida. O 

magistrado também citou o julgamento do incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n. 0302355-11.2014.8.24.0054/50000, como comprovação de 

que não é necessária a demonstração de hipossuficiência para a obtenção da terapia 

por meio da rede única de saúde, pois o SUS não tem como característica a prestação 

de seus serviços apenas àqueles que não possuem condição financeira e sim a toda 

população brasileira (SANTA CATARINA, 2015). 

A demonstração da necessidade da terapia - fertilização in vitro com seleção de 

embriões - restou comprovada por meio de laudo pericial médico em que foi 

constatada a importância do procedimento para que o filho do casal não nasça com o 

gene hemofilia. Portanto, diante de indicação apontando a Fertilização como o 

procedimento adequado e afirmando que a seleção de embriões garante que o filho 

não nasça com a doença, é esvaziada a argumentação do réu quanto à incerteza do 

procedimento e, da mesma forma, a portaria 1459/GM/MS derruba a argumentação 

do Estado de que o SUS não tem o procedimento previsto e de que o Estado não 

possui verba suficiente para tal.  
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3 PREVENÇÃO OU SELEÇÃO DA ESPÉCIE? 

 

A hemofilia, conforme já discorrido, é uma doença transmitida por via genética 

e é caracterizada por um distúrbio na coagulação do sangue, assim, como 

comprovado nos autos da decisão em que o presente estudo se baseia, para que o 

filho da pessoa portadora do gene hemofilia não nasça com a mesma doença que seu 

genitor é necessário o procedimento da fertilização in vitro com seleção de embriões, 

porém, em relação a esse processo existe uma discussão em torno de isso ser apenas 

uma prevenção da doença ou uma seleção da espécie contrapondo a ética médica.  

A fertilização in vitro é o “método que promove em laboratório o encontro 

entre os espermatozóides e um óvulo colhido após tratamento com indutores”  

(OSMOS, 2003, p. 189), e, de acordo com o Projeto Lei n. 1.184/2003 – que regula as 

técnicas de reprodução assistida, trata-se de um procedimento que é um recurso 

utilizado para prevenir ou tratar doenças genéticas ou hereditárias (SÁ; NAVES, 2011, 

p. 118). E, conforme a Resolução 1.957/2010 da CFM, artigo VI, 2, diz que “toda e 

qualquer intervenção com fins terapêuticos sobre embriões “in vitro” não terá outra 

finalidade que não a de tratar uma doença ou impedir sua transmissão, com garantias 

reais de sucesso, sendo obrigatório o consentimento informado do casal”  (SÁ; 

NAVES, 2011, p. 118). 

Portanto, o procedimento requerido pelo casal pleiteando a fertilização in vitro 

com seleção de embriões possui respaldo jurídico, visto que tem como objetivo o 

impedimento de que o filho nasça portador de Hemofilia. Dessa forma, conclui-se 

que a Lei e a medicina entendem o procedimento em questão como uma forma de 

prevenção e não uma seleção da espécie. 

Contudo, a medicina enfrenta muitos argumentos contrários ao procedimento, 

como a Igreja Católica, que afirma que a reprodução humana é uma manifestação 

única e exclusiva da vontade de Deus, não podendo o homem interferir nesse 

processo. Assim, a Igreja coloca a questão de sexo, amor e reprodução humana 

dentro de sua lógica dogmática (FRIAS, 2010, p. 49). 

Além de argumentos religiosos, a fertilização in vitro enfrenta, também, 

argumentos sociais, como os defendidos pelos portadores de deficiência que alertam 

que com a seleção de embriões o nascimento de pessoas com deficiência se tornará 

cada vez mais raro, “aprimorando” a espécie e excluindo, consequentemente, a 

visibilidade desse grupo perante a sociedade, fazendo com que a luta deles por maior 
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igualdade social seja esvaziada. Ou seja, a seleção tornará mais forte o preconceito e a 

discriminação contra esse grupo (FRIAS, 2010, p. 187). 

Frente a tanta contraposição, o Biodireito e a Bioética afirmam que o paciente 

tem sua autonomia privada, que seria, por sua vez, o poder de decidir sobre quais 

tratamentos médicos deseja ser submetido e ser capaz de julgá-los necessários ou não 

para sua própria vida. Dessa forma, a respeito da autonomia privada, Sá e Naves 

(2011): 

 

Devemos destacar que se trata de um princípio, isso é, uma norma jurídica 
imperativa que atua como diretriz para outras normas solucionadoras direta 
de problemas jurídicos, com aplicação imediata a um caso concreto, que 
determinará seu conteúdo (SÁ; NAVES, 2011, p. 85). 

 

No mesmo sentido, Santos Neto (1988) afirma: 

 

A autonomia privada constitui-se, portanto, no âmbito do Direito Privado, 
em uma esfera de atuação jurídica do sujeito, mais propriamente em um 
espaço de atuação que lhe é concedido pelo Direito imperativo, o 
ordenamento estatal, que permite, assim, aos particulares, a auto-
regulamentação de sua atividade jurídica. Os particulares tornam-se desse 
modo, e nessas condições, legisladores sobre sua matéria jurídica, criando 
normas jurídicas vinculadas, de eficácia reconhecia pelo Estado (AMARAL 
NETO, 1988, p. 11). 

 

Portanto, a autonomia privada confere ao paciente a possibilidade de deliberar 

conteúdo e efeitos do ato jurídico, tendo também a possibilidade de se referir apenas 

ao conteúdo e efeito, sendo a forma determinada pela lei.  

Assim sendo, como a fertilização in vitro é um meio de reprodução definido e 

regulamentado por lei e por normas jurídicas, e, tendo o paciente a autonomia 

privada em deliberar sobre seu tratamento e sua necessidade na sua vida, os 

argumentos religiosos e sociais se esvaziam diante da liberdade, autonomia e direito 

de planejamento familiar conferidos ao cidadão.  

Assim como está previsto na resolução do Conselho Federal de Medicina 

(CFM) nº 2.013/2013, VI: 

 

VI - Diagnóstico genético de pré-implantação de embriões.  
1 - As técnicas de RA podem ser utilizadas acopladas à seleção de embriões 
submetidos a diagnóstico de alterações genéticas causadoras de doenças. 
2 - As técnicas de RA também podem ser utilizadas para tipagem do sistema 
HLA do embrião, com o intuito de seleção de embriões HLA-compatíveis 
com algum filho(a) do casal já afetado por doença, doença esta que tenha 
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como modalidade de tratamento efetivo o transplante de células-tronco ou 
de órgãos.” 
Assim como prevê também nos princípios gerais: 
4 - As técnicas de Reprodução Assistida não podem ser aplicadas com a 
intenção de selecionar o sexo (presença ou ausência de cromossomo Y) ou 
qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto quando se trate 
de evitar doenças ligadas ao sexo do filho que venha a nascer; (CONSELHO 
FEDERAL DE MEDICINA, 2013). 

 

Portanto, não há possibilidade de o tratamento ser visto como uma reprodução 

assistida com fins para delimitar características da raça, e, sim, quando o casal quer 

tratar um problema de infertilidade ou quando férteis a família tenha que afastar o 

gene da doença genética, hereditária. 

 

4 TRATAMENTO DADO HOJE PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA 

SOBRE O TEMA  

 

O acórdão n. 1183742 proferido pela 6ª Turma Cível do TJDFT versa sobre 

casal que tem uma filha portadora de anemia falciforme e para o tratamento é 

necessário transplante de medula óssea compatível proveniente de um familiar 

saudável e que, necessariamente, teria que ser de um irmão. Dessa forma, para que a 

filha tenha chances de cura é necessário ter um irmão, e o mesmo ter sido concebido 

por meio de fertilização in vitro. Contudo, mesmo diante da necessidade do 

tratamento, o plano de saúde do casal se recusou a custear o tratamento. 

Diante da negativa da prestação de serviço e custeio e a urgência da situação, o 

casal se viu obrigado a ajuizar ação contra o plano de saúde, tendo sido proferida 

decisão favorável aos autores; porém o réu interpôs recurso de agravo, alegando que 

a cobertura do referido serviço não estava prevista em cláusula contratual, não tendo 

previsão sobre o procedimento com seleção embrionária por intermédio do 

diagnóstico genético pré-implantacional (PGD). Ao analisar os autos e o presente 

recurso, a 6ª Turma decidiu que há necessidade imediata da realização do 

procedimento de fertilização in vitro para potencializar as chances de o filho nascer 

compatível com a irmã (BRASIL, 2019).  

Trazer à nossa analise o acórdão n. 1183742 nos faz refletir a quão absurda é a 

negativa da prestação de serviço dos planos de saúde, baseando-se em argumentos 

contratuais e cláusulas que claramente ferem o direito do cidadão na manutenção da 

própria saúde e da sua família, afetando diretamente o seu direito ao livre 
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planejamento familiar. Portanto, apesar de o acórdão n. 1183742 se referir a um 

plano particular, ao contrário da decisão dos autos n. 0869702-34.2016.8.24.0023 – 

que se refere ao SUS - o estudo do mesmo torna-se pertinente para entendermos que, 

independente de qual esfera, seja ela pública ou privada, os direitos fundamentais e a 

dignidade da pessoa humana não estão sendo respeitados, pois ambos os casos 

tratam da negativa da prestação de serviço do plano de saúde em realizar a 

fertilização in vitro sendo que a necessidade de tal procedimento diz respeito à 

questão de saúde. 

No acórdão n. 1183742 também foi ressaltado que a indicação médica para a 

realização da fertilização in vitro é prova da necessidade do tratamento e, devido a 

isso, o argumento da restrição contratual não se sustenta, visto que dessa forma 

afronta o direito ao planejamento familiar e à prerrogativa de procriação, assim como 

prevê a Lei 9.263/93 e, também o artigo 226 § 7º, da CF/1988: 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas (BRASIL, 1988). 

 

Diante dos argumentos expostos, conclui-se que deve o Estado intervir em 

medidas dos planos de saúde que afrontam o direito do cidadão-paciente em obter o 

planejamento familiar, liberdade de escolha, autonomia privada e dignidade da 

pessoa humana, sendo, portanto, obrigação do SUS ou do plano de saúde particular 

custear o tratamento necessário para que os direitos do paciente sejam respeitados. 

Porém, infelizmente, as decisões estudadas no presente artigo, assim como o acórdão 

citado acima, representam um entendimento relativamente recente no judiciário 

brasileiro, sendo maioria as decisões contrárias à obrigação do plano de saúde ou 

SUS em custear a fertilização in vitro, com argumento de que devem ser respeitadas 

as cláusulas contratuais do plano e que não há previsão de normas no Sistema Único 

de Saúde que obrigam o Estado a prover a fertilização in vitro. Assim como constam 

algumas decisões: 

 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO "IN 
VITRO". Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para 
compelir a Unimed Nordeste Paulista a custear tratamento de fertilização 
"in vitro" para a autora. Decisão reformada. Ausência de previsão 
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contratual, que, em análise sumária, é aparentemente legal. Não se trata de 
procedimento obrigatório, o que afasta probabilidade do direito invocado 
(art. 300, CPC). Fertilização in vitro, por outro lado, que não corresponde a 
medida de urgência. Recurso provido. 
(TJ-SP 21834796920178260000 SP 2183479-69.2017.8.26.0000, Relator: 
Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 18/12/2017, 3ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2017) (SÃO PAULO, 2017). 

 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. 
EXCLUSÃO DA COBERTURA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E 
FERTILIZAÇÃO IN VITRO. NÃO ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ 
E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se 
de Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo 
da 21ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos da ação de obrigação 
de fazer, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. A 
questão posta em análise cinge-se em verificar se os recorrentes, enquanto 
consumidores na relação contratual firmada com a operadora de plano de 
saúde, possuem direito ao fornecimento do tratamento de fertilização in 
vitro. 3. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça 
entende não ser abusiva a cláusula contratual prevista nos contratos de 
plano de saúde que exclui a cobertura de inseminação artificial e 
fertilização in vitro. 4. O posicionamento majoritário deste Tribunal 
considera não ser abusiva a conduta do plano de saúde de negar os 
procedimentos de fertilização in vitro e inseminação artificial aos 
consumidores. 5. Os argumentos levantados pelos recorrentes não devem 
ser acolhidos, eis que a cobertura da inseminação artificial, em cujo 
conceito se insere a fertilização in vitro, está expressamente excluída do rol 
de procedimentos obrigatórios preconizados no art. 10 da Lei nº 
9.656/1998, combinado com inc. III,do § 1º, do art. 20 da Resolução 
Normativa 428/2017, da Agência Nacional de Saúde. 6. Recurso conhecido 
e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 
4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por 
unanimidade, em conhecer o recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, 
nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 6 de agosto de 
2019. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão 
Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS 
Relator (CEARÁ, 2019). 

 

Diante das jurisprudências acima é possível perceber que o entendimento 

jurisprudencial ainda é da prevalência das cláusulas contratuais, sendo que, caso não 

esteja previsto determinado tratamento, como no caso a fertilização in vitro, não é 

possível a Justiça obrigar o plano de saúde a custear o tratamento, o que por sua vez 

se sobressai, infelizmente, ao direito do paciente em ter sua autonomia privada 

preservada, assim como o respeito ao direito ao planejamento familiar à saúde e à 

dignidade da pessoa humana. 

Quanto ao posicionamento doutrinário sobre o assunto, a autora Maria Helena 

Diniz se posiciona a favor do livre planejamento familiar, dizendo que “ter filhos 

biologicamente vinculados é mais do que um desejo de exercer a maternidade ou 

paternidade, pois significa a vinculação a um ideal de reprodução social pela função 
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da família e da filiação, inserindo os indivíduos em uma ordem de parentesco” 

(DINIZ, 2009, p. 50). 

Portanto, ao retomarmos ao caso analisado no presente artigo, é possível sim 

defendermos a fertilização in vitro pleiteada pelo casal que possui grandes chances de 

ter um filho acometido pela doença Hemofilia. Defender o direito desse casal em ter o 

tratamento custeado pelo SUS é, também, defender o direito à liberdade no 

planejamento familiar, o direito à saúde, e, principalmente, o direito à dignidade da 

pessoa humana, que de acordo com a autora Flávia Piovesan (2000): 

 

A dignidade da pessoa humana, […] está erigida como princípio matriz da 
Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido, condicionando a 
interpretação das suas normas e revelando-se, ao lado dos Direitos e 
Garantias Fundamentais, como cânone constitucional que incorpora “as 
exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte axiológico a 
todo o sistema jurídico brasileiro (PIOVESAN, 2000). 

 

Diz ainda a autora que: 

 

É no valor da dignidade da pessoa humana que a ordem jurídica encontra 
seu próprio sentido, sendo seu ponto de partida e seu ponto de chegada, na 
tarefa de interpretação normativa. Consagra-se, assim, dignidade da pessoa 
humana como verdadeiro super princípio a orientar o Direito Internacional e 
o Interno (PIOVESAN, 2000). 

 

A dignidade da pessoa humana é, portanto, a peça chave para a concretização 

do direito ao livre planejamento familiar, sendo, dessa forma, uma questão que 

envolve muito mais do que a vontade pura e simples à maternidade-paternidade, 

envolve também o dever do Estado em proteger e propiciar uma qualidade de vida 

para todas as famílias e para a criança que está por vir. Nesse sentido, Gozzi (2019) 

defende que:  

 

[...] o Livre Planejamento Familiar pode ser entendido como sendo um 
direito fundamental que visa garantir a efetividade e o exercício de inúmeros 
outros direitos fundamentais - e, admitindo-se uma espécie de sopesamento 
entre estes, até mais basilares do que ele, como o direito à vida (da criança e 
da mãe), o direito à autonomia da vontade e à dignidade da pessoa humana 
(GOZZI, 2019). 

 

Portanto, é obrigação do Estado fornecer meios possíveis para a concretização 

dos direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana, princípios esses que são 

garantidos pela Constituição. O direito à fertilização in vitro, regulamentada pela lei 
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de Biossegurança n. Lei n. 11.105 que determina um rol taxativo na aplicação do 

referido tratamento, proporciona aos indivíduos que nela se encaixam, a 

possibilidade de terem filhos, e, portanto, uma família. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente artigo foi analisada a decisão que concedeu a um casal o direito de 

ter custeado pelo Estado de Santa Catarina a fertilização in vitro devido à cônjuge ter 

doença geneticamente transmissível e, por meio da concepção natural o filho ter 

grandes chances de nascer com a doença. Dessa forma, a argumentação de que é 

obrigação do Estado ou do plano de saúde particular custear o procedimento médico 

baseou-se, principalmente, na análise do artigo 226, parágrafo 7 da Constituição 

Federal e nas normas e resoluções da CFM.  

Mesmo havendo muitos argumentos contra a fertilização in vitro, sejam eles 

argumentos religiosos ou sociais, a autonomia privada do paciente e o seu direito ao 

planejamento familiar devem se sobrepor e serem respeitados, pois se trata de  um 

procedimento médico que é realizado com o consentimento do paciente e que, tem 

normas específicas, como a Lei de Biossegurança n. 11.105, e normas da CFM, que 

limitam sua implantação a dois casos: quando um dos membros do casal é infértil ou 

quando para prevenir e evitar que um dos membros do casal portador de doença 

hereditária ou genética a transmita para o filho.  

No caso estudado, a mulher era portadora do gene hemofilia e, caso o filho 

nascesse com a doença, assim como discorrido ao longo do primeiro tópico, seriam 

necessários vários tipos de tratamento por ser uma doença muito séria e que acomete 

tanto a estrutura muscular como óssea, estando em jogo, portanto, a dignidade da 

pessoa humana, seja do filho que poderia vir a ter a doença caso sua concepção fosse 

natural, como também dos pais, que teriam que lidar com a doença do filho, o que 

afetaria toda a rotina da criança e, consequentemente, da família. O respeito de tal 

dignidade é devido a cada ser humano por trazer impressos em si, de maneira 

indelével, a própria dignidade e o próprio valor. Sendo assim, o direito ao 

planejamento familiar deve ser respeitado e a fertilização in vitro realizada para 

proporcionar à família maior qualidade de vida, liberdade, autonomia e dignidade da 

pessoa humana. 
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CAPÍTULO IV 

 

OS NOVOS ENFOQUES DO POPULISMO E A CRISE DE 

REPRESENTATIVIDADE BRASILEIRA 

 

Lavínia Assis Bocchino 

 

RESUMO 

 

O termo “populismo” agrega diversas complicações, as quais o presente artigo tem 

como escopo compreender, quais sejam, os diferentes significados deste termo. Para 

tanto, será analisado como se procedeu ao seu surgimento no Brasil, os conceitos que 

lhe são atribuídos e algumas de suas ramificações, como o “neopopulismo”, o 

populismo de direita, esquerda, radical, dentre outros. Utilizar-se-á, também, dos 

estudos do “Team Populism”, projeto global, apoiado pelo “The Guardian”, para 

examinar os discursos de líderes populistas, e as pesquisas da cientista política Nina 

Wiesehomeier (IE School of Global and Public Affairs), com o intuito de explorar o 

comportamento do “indivíduo populista”. Ademais, visa a compreender a relação do 

“populismo” com a crise de representatividade brasileira, suscitando possíveis 

soluções, como a democracia deliberativa, uma forma de participação popular que vai 

além das convencionais (eleições). 

 

Palavras-chaves: Populismo. Crise de representatividade. Democracia deliberativa. 

 

ABSTRACT 

 

The term "populism" adds several complications, which this article aims to 

understand, namely, the different meanings of this term. To this end, it will be 

analyzed how its emergence in Brazil proceeded, the concepts attributed to it and 

some of its ramifications, such as “neopopulism”, right, left, radical populism, among 

others. It will also use studies from Team Populism, a global project supported by The 

Guardian, to examine the speeches of populist leaders and the research of political 

 
 Graduanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.  
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scientist Nina Wiesehomeier (IE School of Global and Public Affairs). In order to 

explore the behavior of the “populist individual”. In addition, it aims to understand 

the relationship between “populism” and the crisis of Brazilian representativeness, 

raising possible solutions, such as deliberative democracy, a form of popular 

participation that goes beyond conventional ones (elections). 

 

Keywords: Populism. Crisis of representativeness. Deliberative democracy. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O populismo não é um termo recente na história da política brasileira, já que 

suas primeiras aspirações surgiram a partir da Revolução de 1930. Mesmo assim, 

suas definições ainda são muito esparsas carecendo de uma análise mais específica e 

objetiva, para que, além de compreender a sua origem e história, seja possível 

identificá-lo. A importância de se detectar partidos populistas, segundo Nina 

Wiesehomeier1 (2018), é impedir sua vitória enquanto eles ainda são apenas 

oposição, pois, quando estão no poder, atacam os pilares da democracia liberal. 

Outros autores, como Óscar Mejía Quintana2 (2012), compreende apenas o 

populismo contemporâneo, que denomina de “neopopulismo”, como limitador da 

democracia representativa. Por outro lado, para Ricardo César de Andrade3 (2000), o 

termo independente das classificações, seja “neo”, de direita, de esquerda, radical, até 

mesmo de centro, acredita que o populismo porta tanto as deficiências do regime 

 
1 Nina Wiesehomeieré professora de Política Comparada na IE School of Global and Public Affairs em 
Madri (Espanha) e pesquisadora associada ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
(Portugal). Antes de ingressar na IE University, ocupava o cargo de professora titular na Swansea 
University (Reino Unido) e lecionava na Konstanz University (Alemanha) e na University of Notre 
Dame (EUA). As áreas de pesquisa da Wiesehomeier são política comparativa, com foco nos partidos 
políticos, instituições políticas, representação política e comportamento político, bemcomo, pesquisa 
sobre a representação das mulheres. A pesquisadora também faz parte de uma rede maior chamada 
Team Populism que estuda as causas e consequências do populismo. 
2 Óscar Mejía Quintana é professor universitário, escritor de filosofia política e de direito, coordenador 
acadêmico na Universidad Nacional de Colombia. Foi professor associado da Faculdade de Direito da 
Universidade de Los Angeles. Filósofo (UNC), Mestre (M.A) em Filosofia Moral e Doutor (PhD) em 
Filosofia Política (PWU, EUA). O segundo doutorado foi em Filosofia do Direito no departamento de 
Filosofia (UNC). Foi Reitor, Vice-Reitor e Diretor dos Programas Curriculares e diretor do Centro de 
Investigações (UNIJUS) da Faculdade de Direito, assim como diretor do Departamento de Ciência 
Política na mesma faculdade. 
3 Ricardo César de Andrade formou-se pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de 
Franca. Faculdade de História, Direito e Serviço Social.  
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socialista quanto do capitalismo. De qualquer modo, conforme Alberto Aggio4 (2019), 

o populismo parece ser um “passivo insuperável” no Brasil, eis que é assunto em voga 

até na atualidade. Diante desses e outros diversos sentidos e classificações dados ao 

populismo, o presente artigo tentará compreender o termo por meio das 

similaridades e distinções entre os posicionamentos, a seguir, estudados. 

Ademais, serão utilizadas as pesquisas do “Team Populism”5, projeto global, 

apoiado pelo “The Guardian”6,que, por meio de “Textual Analysis”7, analisa o grau de 

“populismo” contido nos discursos de líderes políticos. Assim, para compreender o 

motivo pelo qual as pessoas apoiam líderes populistas, Nina Wiesehomeier, uma das 

pesquisadoras do respectivo grupo, utiliza do método  “Expert Survey”8, pautando-se 

na opinião dos eleitores e especialistas da área. 

A ligação entre o populismo e a crise de representatividade será demonstrada 

pelas pesquisas e gráficos, os quais sugerem a importância do amadurecimento 

político brasileiro, levando-se em consideração algumas questões, como: o 

fundamento do voto; a participação na política; a opinião sobre os serviços públicos; 

a análise do discurso do candidato e da postura do mesmo; entre outros. Para que a 

 
4 Alberto Aggio graduou-se em História na Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas - USP 
(1982). Mestre em História Social pela Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas - USP 
(1990). Doutor em História Social (1996) pela mesma faculdade. Tornou-se Professor Livre-Docente 
em História da América Latina em 1999 e desde 2009 é Professor Titular da Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais (FCHS) da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), 
Campus Franca. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Política, atuando 
principalmente nas áreas de História política da América Latina contemporânea, Cultura Política e 
Democracia, intelectuais e pensamento político, Gramsci e América Latina. 
5 Team Populismreúne acadêmicos renomados da Europa e das Américas para estudar as causas e 
consequências do populismo. O grupo mundial de pesquisa busca responder por que alguns partidos, 
líderes ou movimentos populistas são mais bem sucedidos do que outros. Estudam diversos níveis de 
análise e se baseiam em diferentes ferramentas metodológicas, incluindo experimentos, pesquisas e 
análises comparativas. Para facilitar esse trabalho, equipes individuais são organizadas em torno de 
tarefas funcionais. É considerado o banco de dados mais atualizado, abrangente e confiável do 
discurso populista no mundo, encomendado pelo The Guardian, em 06 de março de 2019. Referida 
avaliação está disponível em 
https://www.google.com.br/amp/s/amp.theguardian.com/world/2019/mar/06/how-we-combed-
leaders-speeches-to-gauge-populist-rise. Acesso em 04 de abril de 2019.  
6 The Guardian é um jornal Britânico de grande circulação, que faz parte do Guardian Media Group, 
propriedade do The Scott Trust Limited, fundada em 1936, que visa a garantir a independência 
financeira e editorial do The Guardian para proteger a liberdade jornalística sem interferência 
comercial ou política. Tornou-se uma sociedade anônima em 2008, da qual todos os lucros são 
reinvestidos em jornalismo. 
7 “Textual Analysis” consiste em uma análise textual para medir o nível de populismo nos d iferentes 
discursos de partidos e políticos. O líder desta equipe é o Bruno Castanho Silva (University of 
Cologne). 
8 “Expert Survey” visa a construir um banco de dados comparativo cobrindo partidos e sistemas 
partidários na Europa e na América Latina. Para tanto, é usada para explorar questões a nível 
individual, vinculando dados de pesquisas sobre as posições dos participantes, mas também perguntas 
de nível agregado. 

https://www.google.com.br/amp/s/amp.theguardian.com/world/2019/mar/06/how-we-combed-leaders-speeches-to-gauge-populist-rise
https://www.google.com.br/amp/s/amp.theguardian.com/world/2019/mar/06/how-we-combed-leaders-speeches-to-gauge-populist-rise
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sociedade construa uma democracia deliberativa, afastando-se da “democracia 

inercial”9, é necessário buscar formas de participação popular alternativas, além das 

convencionais, como as eleições. 

 

2 ORIGEM DO POPULISMO NO BRASIL 

 

O momento em que surgiu o populismo no Brasil é controverso, mas, no geral, 

a primeira fagulha se inicia com Getúlio Vargas, em meados de 1930 a 1945. 

Primeiramente, é importante compreender alguns pontos relevantes na história, 

como a Revolução de 1930, em que o movimento político-militar saiu vitorioso, 

começando a Era Vargas.  

O desencadeamento de tal revolução deu-se devido às deliberações precárias 

contidas na Constituição de 1891, que, apesar de garantir direitos políticos, restringiu 

bastante o direito de representação, visto que, a maior parte da população brasileira 

(mulheres, homens brancos menores de 25 anos, analfabetos e religiosos) não podia 

votar. Ademais, a política estava sob o poder das oligarquias10, que fraudavam as 

eleições intimidando o povo, já que o voto era aberto11, o que impedia o pleno 

exercício da cidadania.  

Quanto aos direitos civis, estes eram privilégios das elites dominantes. Assim 

sendo, sem de fato haver direitos civis e políticos, a maior parte da população, 

também, não tinha acesso aos direitos sociais, os quais a Constituição de 1891 nem 

mencionava, de modo que, à época, não havia leis trabalhistas, sistema de pensões e 

aposentadorias ou acesso às redes de saúde e educação12. 

A crise desse sistema oligárquico se iniciou em 1920, tendo seu ápice no ano de 

1922, graças à Semana da Arte Moderna, à fundação do Partido Comunista e à 

 
9 “Democracia inercial” é um termo utilizado pelo cientista político Marcello Baquero e que será 
estudado no capítulo 5, “A crise de representatividade brasileira”, desta obra.  
10 Oligarquia significa governo de poucos, advém do grego “Oligarkhía”, sendo “olígos” “poucos” e a 
“arkh” “governo”. Portando, trata-se de uma forma de governo, em que o poder político é concentrado 
por um grupo. O Brasil, durante a Primeira República (1889-1930), foi marcado pelo regime 
oligárquico, à época o poder centralizava-se na aristocracia rural, que se valiam do coronelismo para 
comedir os indivíduos que dependiam de suas terras. O maior exemplo de oligarquia brasileira foi a 
política do Café com Leite, que consistia na alternância do presidente da república apenas entre 
mineiros e paulistas. O nome adveio, pois Minas Gerais dominava a produção do leite, enquanto que 
São Paulo, a do café. 
11 O voto aberto, à época, era conhecido como voto “cabresto”, do latim “capistrum”, que significa 
“arreio” ou “freio”. Isto, pois o voto era controlado pelo coronel que impunha o candidato a ser votado 
sobre indivíduos que dependiam de suas terras, a maioria, analfabetos.  
12 VAINFAS, Ronaldo, et al. História: volume único. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 583 - 585. 
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eclosão da Revolta militar dos 18 do Forte. Além disso, o domínio das oligarquias 

mineira e paulista começou a ser ameaçado pelas oligarquias dos demais estados 13. 

Na sucessão do mineiro Arthur Bernardes (1922-1926), veio o candidato Washington 

Luís (1926-1930), paulista, então Minas Gerais esperava que, após Luís, um mineiro 

fosse indicado para sucedê-lo, mas o presidente indicou o paulista Júlio Prestes. 

Inconformadas, as oligarquias mineiras se aliaram aos gaúchos e aos paraibanos, 

escolheram como candidato o gaúcho Getúlio Vargas, e, como vice, o paraibano João 

Pessoa. Formaram a Aliança Liberal, defendendo o voto secreto, a criação de uma 

Justiça Eleitoral e de leis trabalhistas para regulamentação de férias, do trabalho 

infantil e do feminino. 

Mesmo assim, foi o paulista Júlio Prestes quem venceu as eleições de março de 

1930. Descontente, a Aliança Liberal alegou que ocorreu fraude e recorreu ao apoio 

dos tenentes, deflagrando uma revolução. Os militares depuseram Washington Luís, 

diante da possibilidade de uma guerra civil, e entregaram a presidência a Getúlio 

Vargas.  

Durante o período de 1930 a 1945, com Vargas no poder, os direitos de 

cidadania tiveram avanços, mas também, retrocessos. Grande parte da legislação 

trabalhista foi promulgada durante o governo provisório, de 1930 a 1934. Em 1933, 

ocorreram eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que foram fiscalizadas 

por juízes eleitorais pela primeira vez na história. Além disso, o voto se tornou 

secreto, evitando as fraudes, e foi estendido às mulheres. Deste modo, no período de 

1934 a 1937, houve um avanço quanto aos direitos sociais e políticos.  

No entanto, em 1937, a ditadura foi instituída no Brasil, por meio do golpe do 

“Estado Novo”, e os direitos políticos foram suspensos. Getúlio Vargas, a partir de 

1942, formulou o projeto “trabalhismo”14, divulgando-o em programa semanal da 

rádio, em que abordava sobre o avanço na legislação trabalhista, do quanto o 

trabalhador estava sendo valorizado, entre outros aspectos, como o enaltecimento da 

cultura nacional e a ascensão econômica do país. De 1930 a 1945, houve um avanço 

nos direitos socais e retrocesso quanto aos políticos, que foram suspensos, e civis, que 

continuaram sendo um privilégio das elites. 

 
13 Ibidem., p. 584. 
14 Trabalhismo: “expressão que veio da Inglaterra e fazia referência ao Partido Trabalhista daquele 
país” (VAINFAS, et al., 2010, p. 691). 
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Conforme Boris Fausto (1999), era intrigante a ditadura do Estado Novo, 

instaurada por Vargas, pois, ao mesmo tempo que houve regressos, promoveu-se 

também benefícios à população: “os homens do regime encarecem, censuram, em 

alguns casos torturam, promovem e também enquadram os sindicatos, assim como 

promovem o desenvolvimento econômico e os melhores nomes da cultura da época” 

(FAUSTO, 1999, p.20). 

A teoria do populismo ganhou forma em meados da década de 1950 e 1960 no 

Brasil, com o intuito de explicar essas controvérsias. Questões como o motivo pelo 

qual os trabalhadores apoiavam e reconheciam o governo de Getúlio Vargas, 

careciam de ser compreendidas. Os cientistas sociais que estudavam a teoria do 

populismo, naquele tempo, afirmaram que: “Vargas usou a polícia para reprimir os 

operários, o movimento sindical e as esquerdas. Eliminando as lideranças do 

movimento operário, ele recorreu à propaganda política por meio do DIP para 

convencer os trabalhadores do quanto seu governo era bom” (VAINFAS et al., 2010, 

p. 692). 

Neste viés, o ponto chave do populismo seria a manipulação, tanto pela 

influência ideológica, por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

quanto pela violência policial. A teoria, incialmente, partiu da caracterização de um 

governo forte e ativo, enquanto a sociedade seria passiva e dependente, tornando-a 

fraca diante de líderes carismáticos e manipuladores. Não obstante, a teoria sofreu 

algumas críticas dos estudiosos, haja vista que, primeiramente, o termo era muito 

vago e amplo, além de se questionar, o lugar de submissão da população, como se 

esta não tivesse iniciativas próprias.  

Para Angela de Castro Gomes15 (2001), o marco inicial da teoria populista 

ocorreu na década 1950, quando cientistas sociais, a partir de agosto de 1952, 

começaram a se reunir, em Itatiaia, periodicamente, para debaterem sobre os 

problemas econômicos, políticos e sociais do país, ficando conhecidos como o Grupo 

 
15 Angela de Castro Gomes é Doutora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do 
Rio de Janeiro - IUPERJ e Professora Titular de História do Brasil da Universidade Federal 
Fluminense - UFF. Sua área de pesquisa é História Política do Brasil e o Pensamento social brasileiro. 
Também é Professora titular do CPDOC; Coordenadora de pós-graduação; Coordenadora de Pesquisa 
do CPDOC; Coordenadora do Setor de História Oral do CPDOC; Editora da Revista Estudos 
Históricos; Professora Titular de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense - UFF; 
Editora da revista Tempo (Depto. História - Universidade Federal Fluminense - UFF); Editora 
responsável da revista História Oral (Associação Brasileira de História Oral - ABHO). 
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Itatiaia16. Em 1953, o grupo criou o Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e 

Política (IBESP), que foi base para a formação do Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (ISEB). Um dos objetivos do grupo era compreender a crise nacional em 

curso e, segundo a autora, “um dentre os principais problemas divisados na agenda 

do grupo é o do surgimento do populismo na política brasileira”. 

Depois de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial,    em reformas radicais 

e forçosas que culminaram no movimento militar de 1964. 

Segundo Gomes (2001), há três condições fundamentais para a ascensão do 

populismo, sendo que a primeira é a “política de massas”, vinculada a um 

proletariado sem consciência de classe, que não se organiza para participar da 

política. Já a segunda é uma “classe emergente em crise de hegemonia”, isto é, sem 

representatividade e em crise, de forma que a classe dirigente tende a se conformar 

com a classe dominante, que precisa de seu apoio político. Por fim, há o líder 

carismático, subordinado às instituições e capaz de mobilizar  as massas. Acrescenta 

a autora que:  

 

[...] fica muito claro que o compromisso/apelo às massas - seguimentos 
urbanos em geral - é um recurso para encontrar suporte e legitimidade em 
situação de crise de instabilidade, de incerteza política. Por isso, a categoria -
chave para descrever a relação que se estabelece entre líder e massas e a de 
“manipulação populista”, remetendo à ideia básica de controle e tutela do 
Estado [...] (GOMES. In: FERREIRA, 2001, p. 33). 

 

Por outro lado Jorge Ferreira17 (2001) entende que o populismo de 1930 a 

1964 foi uma categoria “imaginada” para explicar a política da época, não que tenha 

sido uma característica específica da política brasileira ou um ponto determinante 

para explicar a relação entre Estado e sociedade. Outra crítica pertinente é a de Peter 

Worsley (1973), que devido à abstração do populismo, não o entende como um 

movimento político ou social, mas somente como um tipo analítico:  

 

 
16 GOMES, Angela de Castro. O populismo e as ciências sociais no Brasil: notas sobre a trajetória de 
um conceito. In: FERREIRA, Jorge. O Populismo e sua História: Debate e Crítica. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 22 - 23. 
17 Jorge Luiz Ferreira graduou-se em História pela Universidade Federal Fluminense, em 1982, tem 
mestrado na área de ciências humanas pela mesma instituição, em 1989, e doutorado em História 
Social pela Universidade de São Paulo em 1996. É Professor Visitante da Universidade Federal de Juiz 
de Fora e bolsista em Produtividade em Pesquisa 1B do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, e desde 1985, é Professor Titular da Universidade Federal Fluminense. Sua 
área de maior atuação é em História do Brasil República, com ênfase nos estudos de História Política e 
História Cultural. 
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É um fato típico que nunca tenha existido uma “Internacional Populista” e 
que muitos movimentos rotulados como “populistas” por pessoas não 
pertencentes a eles nunca tenham-se utilizados desse rótulo para definir-se a 
si mesmo nem sequer se tenham compenetrado de que outros movimentos 
análogos (para nós) existiram alguma vez - e muito menos mantido contato 
com eles a nível organizativo. O populismo não é, então, parte de uma 
tradição compartilhada mais ampla, no que se refere a orientação subjetiva 
de seus autores. Seu status tipológico é somente analítico e os movimentos 
populistas não possuem uma tradição comum de que tenham consciência 
[...] (WORSLEY, 1973, p. 30). 

 

De qualquer modo, os estudos acerca do populismo, apesar de sua definição 

ser ampla e controversa, são de fundamental importância para compreender e 

encontrar as fragilidades na democracia.  

Inicialmente, segundo Jorge Ferreira (2001), houve o populismo de 1ª geração, 

que sofreu grande influência do advento da teoria da modernização, em meados de 

1950 a 1960. A transição da América Latina à modernidade não ocorreu da mesma 

forma que na Europa, tendo em vista que, na verdade, foi um acelerado processo de 

urbanização e industrialização, que não construiu de forma plena as instituições 

democráticas. Os caminhos para o desenvolvimento econômico e a participação 

popular e social foram abertos pelos golpes ou “revoluções nacionais- populares”. 

Ressalta o autor que foi neste momento de êxodo rural, da transição do mundo 

agrário para o urbano-industrial, que surgiu o populismo. 

A sociedade, à época, carecia de instituições democráticas consistentes, vez 

que, vivia na instabilidade de avanços e retrocessos dos direitos políticos, sociais e 

civis, além da fragilidade partidária. Nesse momento de modernização, 

predominavam as relações de mercado, mas diferente dos países “desenvolvidos”, o 

capitalismo nos países “atrasados” pulou etapas, diante das ditaduras militares 

instauradas18.  

A primeira geração do populismo ficou marcada pela manipulação de massas e 

o atraso. Para Guerreiro Ramos (1961) os “líderes de massa” se garantiam dos 

camponeses recém chegados no meio urbano, que não dominavam o “idioma 

ideológico”, pois eram trabalhadores sem consciência dos seus direitos e da política 

partidária, o que os tornava “incapazes de exercer influência pedagógica em seus 

líderes, os quais por isso mesmo, não precisam de ir além de um libertarismo 

superficial em suas maneiras e ação.” (RAMOS, 1961, p. 57).  

 
18 CAPELATO. Maria Helena Rolim. Estado Novo: novas histórias. In: FREITAS, Marcos Cezar de. 
Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 1998, p. 186. 
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Alguns estudiosos, em meados da década de 1970 a 1980, não satisfeitos com 

as conclusões da primeira geração, pois ainda não explicavam os motivos que 

levaram os trabalhadores, entre 1930 a 1945, a apoiarem o ditador, Getúlio Vargas, 

formularam uma segunda versão do populismo, cujo ponto central era o totalitarismo 

e o “binômio repressão-propaganda” (FERREIRA, 2001, p. 94).  

No respectivo lapso temporal, os direitos políticos foram suspensos, a 

imprensa censurada, havia o DIP, que fazia apenas propaganda positiva ao governo, 

os movimentos operários foram reprimidos, não havia espaço para oposição, fazia -se 

uso de violência policial, as pessoas chegavam a denunciar os opositores do regime, 

entre outras condutas discricionárias. No entanto, mesmo diante desse cenário, no 

ano de 1945, quando os militares queriam dar fim à ditadura do Estado Novo, os 

trabalhadores defenderam a continuidade da presidência de Vargas, o que resultou 

no movimento conhecido como “queremismo”19, associado às frases “queremos 

Getúlio”, que tomou grandes proporções, pois as pessoas associaram a obtenção de 

seus direitos sociais à figura do presidente. Como bem ressalta Ferreira (2001):  

 

O Estado, com poder desmedido, “total” em algumas versões, transforma a 
sociedade em elemento passivo, inerte e vitimizado. Assim, no Brasil, em 
1930, 1935 ou certamente em 1937, os governantes, armados com várias 
dispositivos “simbólicos” de dominação ideológica, em alguns casos 
psicológica, teriam tido a capacidade de manipular, por meio de imagens e 
representações, as emoções e a sensibilidade das pessoas, dominando, 
inclusive, as suas mentes (FERREIRA, 2001, p. 94). 

 

A segunda geração do populismo não excluiu a característica manipuladora 

dos líderes populistas, mas acresceu outras especificidades ao populismo, como o uso 

de condutas típicas de regimes totalitários. As interpretações acerca do populismo, ao 

longo dos anos, foram ganhando mais forma, ficando mais ricas e densas, como será 

visto no decorrer deste artigo.  

 

2.1 Surgimento do termo  

 

As expressões “populismo” e “populista” não foram utilizadas desde a 

Revolução de 1930, segundo o historiador Jorge Ferreira (2001). Os termos só vieram 

a ser utilizados, no Brasil, em meados de 1945 a 1964 e, mesmo assim, de forma rara, 

e não costumavam ter um significado ofensivo. O autor destaca que em algumas 

 
19VAINFAS, Ronaldo, et al. História: volume único. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 777. 
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reportagens sobre Getúlio Vargas, dos jornais daquela época, como Tribuna da 

Imprensa20e Última Hora21, “líder populista” era inclusive um elogio: 

 

Portanto, naquela época, ser um líder “populista”, tanto para os trabalhistas 
como para seus adversários, não descrevia um político que utilizava como 
recursos a manipulação, a demagogia e a mentira. A palavra tinha outro 
significado do atual - talvez o oposto. A expressão, embora pouco utilizada, 
pode ser traduzida, na linguagem de nossos dias, no que chamamos de “líder 
popular”, de alguém que representa, autenticamente, os anseios políticos 
“populares” ou dos “movimentos populares” (FERREIRA, 2001, p. 116).  

 

Importante ressaltar que o termo “populismo” não é típico do Brasil, tampouco 

surgiu na América Latina. De acordo com Marcello Baquero (2010), seu uso já era 

comum desde o século XVII, nos Estados Unidos, diante da preocupação dos 

comerciantes rurais em momentos de crises econômicas. 

Por sua vez, Alberto Aggio (2019) pontua que a expressão nasceu na segunda 

metade do XIX, da tradução para o inglês do movimento narodnikna Rússia22, por 

volta de 1860 a 1870. Nessa época, ela também foi utilizada no interior norte-

americano, para retratar o movimento político de pequenos e médios comerciantes 

rurais. Todavia, adverte Ricardo César de Andrade (2000) que:  

 

Os fenômenos como o narodnichestvo russo ou o radicalismo agrário do 
meio-oeste norte-americano, registrados em fins do século XIX e 
normalmente classificados como expressões populistas, não podem, de 
maneira alguma, serem tomados como paradigmas ou modelo de 
experiências observadas na América Latina (ANDRADE, 2000, p. 71). 

 

Ainda que o “populismo” não tenha surgido no Brasil, é inegável a sua 

presença marcante no cenário histórico e atual da política brasileira. Ademais, como 

 
20João Duarte Filho, nas páginas da Tribuna da Imprensa, escreveu: “Desde que Getúlio mascarou 
Jango de líder populista começou uma época de agitação dos trabalhadores” (TRIBUNA DA 
IMPRENSA, 1953, p. 3 apud FERREIRA, 2001, p.115). “O sentido, aqui, não é o da transferência da 
demagogia e da manipulação de um para o outro, mas, sim, que Goulart teria herdado de Vargas a 
legitimidade política para atuar entre os trabalhadores, respondendo, assim, às suas demandas” 
(FERREIRA, 2001, p. 115). 
21“Última Hora, por sua vez, jornal que apoiava Vargas, publicou um editorial (possivelmente escrito 
por Samuel Wainer, diz Maria Victória Benevides) defendendo, com veemência, o papel histórico do 
trabalhismo e do PTB”(FERREIRA, 2001, p. 116). O partido, diz o texto, sendo “instrumento político 
do Sr. Getúlio Vargas, segue as pegadas populistas do seu fundador. Para as massas obreiras, o aval 
que Getúlio dá ao partido basta a lhe conferir um largo crédito de confiança” (BENEVIDES, 1989, p.55 
apud FERREIRA, 2001, p. 116). 
22O movimento narodnik ou também conhecido como o “populista russso”, segundo Franco Venturi: 
“Los puntos fundamentales del populismo russo – la desconfianza ante toda democracia genérica, la 
creencia en un posible desarrollo autónomo del socialismo en Rusia, la fe en las futuras posibilidades 
de la obshina, la necessidad de crear tipos revolucionarios que rompieran individualmente los lazos 
com el mundo circundante para dedicarse al pueblo y penetrar en él” (VENTURINI, 1981, p. 140).  
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será visto nos capítulos posteriores, o sentido e a finalidade do “populismo” varia 

conforme o continente, e, até mesmo, o país, mas também encontra suas 

semelhanças.  

 

2.2 Os diferentes conceitos  

 

Cada conceito traduz a singularidade do seu tempo e cultura, levantando 

questões diferentes ou além das ideias gerais sobre o tema. Óscar Quintana (2012), 

por exemplo, compreende que o populismo agregava bons feitos, como o 

desenvolvimento de um capitalismo de oportunidades e que ampliasse a organização 

popular. Já Carlos Maria Vilas (2004) critica que alguns economistas tenham 

reduzido o conceito de populismo a um regime econômico, que descuida da inflação e 

déficit fiscal, vez que, o gasto público não é bem administrado na aplicação de 

medidas inclusivas.  

Para outros autores, como Ernesto Laclau (2005):  

 

[...] el populismo no tiene ninguna unidad referencial porque no está 
atribuido a un fenómeno demilitable, sino a una lógica social cuyus efectos 
atraviesan una variedad de fenómenos. El populismo es, simplesmente, un 
modo de construir lo político (LACLAU, 2005, p. 11). 

 

Enquanto isso, para Marcello Baquero (2010), o populismo seria uma forma de 

governo, tendo como principal característica seu caráter manipulativo, em virtude da 

participação das “massas”, no processo decisório, sendo algo mais simbólico do que 

de fato efetivo. Por outro lado, para Alberto Aggio (2019) o populismo foi uma 

oportunidade de a população exercer a cidadania, ainda que não fosse de maneira 

perfeita: 

 

O populismo emergiu num cenário de crise do liberalismo e de ascensão de 
massas, na América Latina e no mundo. Enquanto governos ou regimes, o 
populismo orientou sua política para a construção de uma sociedade 
industrial e moderna, politicamente orientada pelo Estado, ao mesmo tempo 
em que normatizou a “questão social”, incorporando as massas ao mundo 
dos direitos. Superou o liberalismo das oligarquias por meio de uma “fuga 
para frente” […] O populismo promoveu a superação do atraso, sem 
revolução, garantindo, pela primeira vez, que o tema da cidadania fosse 
equacionado pela política nesta parte do Ocidente. 23 

 
23AGGIO, Alberto. As múltiplasvigências do populismo. Fundação Astrojildo Pereira. Disponível 
em: www.fundacaoastrojildo.com.br/2015/2017/10/28/alberto-aggio-as-multiplas-vigencias-do-
populismo-2/. Acesso em: 01 maio 2019.  

http://www.fundacaoastrojildo.com.br/2015/2017/10/28/alberto-aggio-as-multiplas-vigencias-do-populismo-2/
http://www.fundacaoastrojildo.com.br/2015/2017/10/28/alberto-aggio-as-multiplas-vigencias-do-populismo-2/
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Diante deste quadro de “falsa cidadania”, ou seja, de que ela existe, mas não é 

eficaz, o historiador Jorge Ferreira (2001) apresenta uma razão interessante, porém, 

acaba reduzindo o fundamento do populismo a uma noção de Estado vilão e 

sociedade vítima:   

 

Se a consciência não se desenvolveu como se previa e se os caminhos 
trilhados foram outros, a explicação poderia ser encontrada no poder 
repressivo de Estado, nos mecanismos sutis de manipulação ideológica e, 
ainda, nas práticas demagógicas dos políticos populistas (FERREIRA, 2001, 
p. 62 - 63). 

 
Em um viés parecido, o grupo Team Populism24 adota a definição do cientista 

político Cas Mudde25, o qual propõe que os populistas trabalham um discurso de que 

a vontade geral do povo sempre deva triunfar, enquadrando, na política, uma batalha 

entre as massas virtuosas e a elite corrupta. Ademais, acrescenta um fator 

importante, qual seja, o de que o populismo pode estar na esquerda ou na direita. 

 

3 POPULISMO E SUAS RAMIFICAÇÕES 

 

A visão proposta do populismo, em meados da década de 50 a 7026, foi 

tomando outros rumos. Alguns estudiosos, inconformados com a perspectiva de uma 

 
24 LEWIS, Paul; CLARKE, Seán; BARR, Caelainn. How we combed leaders’ speeches to gauge 
populist rise. Team new populism World news, 06 de março de 2019. Disponível em 
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/06/how-we-combed-leaders-speeches-to-gauge-
populist-rise). Acesso em: 20 abr. 2019. 
25 Cas Mudde é um cientista político, nascido em Amsterdã,  Holanda. Também é colunista do The 
Guardian nos EUA, e professor Stanley Wade Shelton da UGAF, na School of Public and International 
Affairs at the University of Georgia. Suas pesquisas são voltadas para o extremismo político e o 
populismo na Europa e nos Estados Unidos. 
26 O ABCD ou ABC paulista é uma região do estado de São Paulode grande importância econômica. 
Seu nome advém de três santos: André, Bernardo e Caetano, dos quais se originou o nome das cidades 
fundadoras da região: Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Alguns 
acrescentam a letra “D”, referente à cidade vizinha Diadema. A região tornou-se, a partir de 1950, um 
forte setor de indústrias automobilísticas que empregou muitas pessoas, de modo que, não por mera 
coincidência, a força do movimento sindical do Brasil teve início nesta região. Neste ponto, é, pois, 
importante ressaltar o entendimento do historiador Ferreira (2001, p.11): em fins dos anos 70, um 
novo acontecimento impactante. No ABCD paulista, os operários patrocinaram grandes greves e 
questionaram o poder dos militares. Lula, bastante crítico, não poupou o passado. Entre diversas 
afirmações negativas sobre a política brasileira anterior a 1964, disse que a CLT era o  AI-5 dos 
assalariados. A teoria do “populismo”, assim, tomou novo fôlego. Agora, saudaram as esquerdas 
diversos estudiosos, haveria operários conscientes de sua classe; agora, teríamos um “novo” 
sindicalismo, bem diferente do “velho”; agora, teriam surgido lideranças que, saídas da própria classe, 
fundaram um partido de trabalhadores e não para os trabalhadores .  

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/06/how-we-combed-leaders-speeches-to-gauge-populist-rise
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/06/how-we-combed-leaders-speeches-to-gauge-populist-rise
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classe trabalhadora inerte e manipulável e com o poder de persuasão de um líder 

carismático, vieram a contestar as inconsistências de tais afirmações.  

Miguel Bodea (1992), por exemplo, afirmava que o fortalecimento do líder 

populista antes ocorria dentro de uma estrutura partidária regional, e somente depois 

se criava a liderança de massa, que tinha subsídio no caráter carismático desse líder, 

para, posteriormente, alcançar uma política nacional. Evidencia Maria Helena Rolim 

Capelo (1998) que “a eficácia das mensagens depende dos códigos de efetividade, 

costumes e elementos históricos-culturais dos receptores” (CAPELO, 1998, p. 203), e, 

sem a análise desses fatores, não é possível presumir que a imprensa, por mais 

poderosa que seja, manipule a consciência das pessoas. Além disso, isso explica o 

porquê da propaganda brasileira, apesar de ter sido baseada no modelo europeu, à 

época do Estado Novo, gerou efeitos bem diversos desta.  

No final dos anos 90, segundo Jorge Ferreira (2001), surge a terceira geração 

do populismo, chamada de “neopopulismo”, pautada na “personalização e autonomia 

do poder executivo, conciliação de classes e ideal da Nação”. Para Angela  de Castro 

Gomes (2001), esse populismo, também chamado de “populismo neoliberal”, por 

consistir no “Desmonte do Estado”, se distinguiria do “populismo clássico”: 

 

[...] Ao construir um discurso político antiestatizante, rompendo com uma 
tradição sólida e lentamente construída no Brasil, que vincula estatismo ou 
estatização ao signos de nacionalismo e desenvolvimento [...] tal proposta 
trabalha com dados coerentes da realidade social ao evocar o fracasso do 
welfare state e os índices de corrupção política mais visíveis pela 
disseminação das informações (GOMES. In: FERREIRA, 2001, p. 51). 

 

Nesta nova interpretação, o governo garantiria uma experiência democrática 

liberal.  No entanto, alega Óscar Quintana (2012), que tanto o populismo quanto o 

neopopulismo têm suas origens em uma crise de representação política, que se refere 

à perda de confiança nos partidos tradicionais, abrindo espaço à adesão de novas 

políticas. Além disso, ambos são respostas que a sociedade oferece quando as 

instituições convencionais da democracia representativa se mostram ineficazes para 

processar o conflito dos embates do capitalismo globalizado. Já as suas diferenças se 

encontram na finalidade e desenvolvimento: 

 

Mientras que el populismo significó el desarrollo de un capitalismo con 
distribución de ingresos y amplia organización popular, los neopopulistas 
promueven la concentración  del capital, el desmantelamiento de servicios 
públicos estatales, la desmovilización popular y el debilitamiento de las 
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condiciones sociales para el ejercicio de la ciudadanía (QUINTANA, 2012, p. 
41). 

 

Ademais, para o autor, a melhor denominação ao “(neo)populismo” seria 

“neoliberalismo autoritário”, que, em alusão à teoria “amigo-inimigo” de Carl 

Schmitt, utiliza o Estado de direito a favor dos grupos “amigos” e, contra aqueles que 

confrontam a sua dominação, os “inimigos”, formando assim uma peculiar 

modalidade de “democracia constitucional autoritária”. Uma possível resposta eficaz 

a essas manifestações autoritárias, presentes não só no cotidiano, mas também, na 

estrutura de domínio das elites, seria a promoção de uma Democracia Radical27, a fim 

de combater o “hegemón neoliberal” e os modelos de “democracia restringida”.  

Quanto maior a legitimidade constitucional da ordem democrática, maior será 

a resistência, segundo Alberto Aggio (2019). O autor ressalta que o populismo, hoje, é 

um retrocesso político, pois nele predominam “o autoritarismo, a intolerância e o 

antipluralismo”, criando um cenário propício para o desrespeito aos direitos 

humanos e o cerceamento da liberdade de expressão.  

Corroborando este viés, Marcello Baquero (2010) afirma que os líderes 

populistas com a sua capacidade de cooptar politicamente outros partidos, exclui a 

ascensão de outras “organizações secundárias”. Além disso, pontua que “Nas duas 

últimas décadas, o neopopulismo tem sido associado a líderes populares que relegam 

o Legislativo a um segundo plano, lançando mão de medidas provisórias e decretos-

leis para governar.” (BAQUERO, 2010, p. 183). 

O conceito de populismo vem sendo cada vez mais esmiuçado, posto que, além 

do populismo clássico e do neopopulismo ou neoliberal populismo, há outras 

designações, como populismo de esquerda, de direita, de centro, populismo radical, 

entre outros. Essas variações ocorrem a depender das peculiaridades de cada lugar e 

época. Por exemplo, o professor Luciano Rennó28 ressalta que o populismo de direita 

ou conservador em alguns países como EUA, Alemanha, Holanda e Grécia, está mais 

 
27 Óscar Mejía Quintana (2012) desenvolve e relaciona alguns temas acerca do populismo, como 
autoritarismo; desobediência civil (violenta ou pacífica), no viés Hans Jonas, John Rawls e outros; 
democracia radical, no sentido de possibilidade política mais completa para enfrentar o autoritarismo 
atual, no viés da democracia plena e homem total de Karl Marx, democracia liberativa de John Rawls e 
Jürgen Habermas, além das três propostas que desenvolvem este modelo de democracia radical: A 
terceira geração da Escola de Frankfurt; O republicanismo revolucionário pós-moderno de Phillip 
Pettit; democracia real ou absoluta de Antonio Negri e Michel Hardt.  
28 Palestra proferida por Luciano Rennó. Bases Ideológicas do Populismo Conservador: As eleições 
brasileiras de 2018. No Ciclo de Palestras 2019: Bases ideológicas do populismo. Centro de Estudos do 
Comportamento Político (CECOMP). Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
26 de abril de 2019. 
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relacionado a uma política anti-imigração, que considera os imigrantes um risco à 

economia e à segurança pública. Por sua vez, no Brasil, se aproximaria de uma 

política anti-ideologia, quanto às questões de gênero, raciais e religiosas, por 

exemplo. A rigor, para o autor, o populismo de direita alimenta o sentimento 

nacionalista, anti-esquerda, atuando em defesa de medidas mais severas para 

garantir a ordem, por exemplo, adota uma conduta mais punitiva. Geralmente, 

aqueles que o aderem são os “perdedores da globalização”, ou seja, os que não 

conseguiram se adaptar frente aos novos desafios do mercado.  

Por outro lado, o populismo de esquerda estaria relacionado a uma reação 

contra as elites econômicas - que expropriam propriedade, fomentando a 

desigualdade social-, voltado para a redistribuição de renda, políticas 

macroeconômicas, como o aumento do salário mínimo e investimento em políticas 

sociais, o que acaba acarretando um aumento dos gastos públicos, gerando a alta da 

inflação e uma fragilização institucional. Rennó ainda afirma que o populismo de 

esquerda, atualmente, vem assumindo um novo comportamento: uma maior 

preocupação com a “inclusão de identidade” do que com a redistribuição de renda.  

As dimensões do populismo, segundo Rennó, seriam: (1) as retórica de grupos 

- o “nós contra eles”, no sentido de que as “massas”, o “povo” e, especialmente, os 

mais pobres são contrapostos às “elites”-; (2) a necessidade de um “líder” 

carismático, que seja uma força externa ao sistema político e que reaja contra as 

instituições políticas tradicionais; (3) a defesa de um discurso anti-sistema, fazendo o 

uso de meios de comunicação de massa e relegando partidos políticos a uma posição 

secundária; (4) os conceitos “povo” e “elite” são genericamente conceituados; (5) 

emergência de líderes populistas extremistas diante de crises econômicas e políticas. 

Conforme as pesquisas de Cas Mudde e Cristóbal Rovira Kaltwasser (2013), é 

possível identificar três “ondas” de populismo na América Latina: (1) o populismo 

clássico, entre 1940 a 1960, caracterizado pelo embate entre “trabalhadores” e 

“oligarquias”, ocorrido, por exemplo, na Argentina com Juan Domingo Perón, e no 

Brasil, com Getúlio Vargas; (2) o populismo neoliberal, em meados de 1990, com o 

governo de Fernando Henrique Cardoso, no Brasil, Alberto Fujimori, no Peru, e  

Carlos Menem, na Argentina; (3) o populismo radical de esquerda, a partir da década 

de 2000, por exemplo, Hugo Chávez, na Venezuela, e Evo Morales, na Bolívia, 

desencadeado pela crise de representação política e a resistência ao neoliberalismo.  
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Os autores salientam que o populismo tem um caráter “camaleônico”, ou seja, 

é mutável conforme as circunstâncias, podendo existir várias classificações. Não 

obstante, reconhecem que o populismo é uma ideologia com três dimensões bases, de 

“inclusão” ou “exclusão”, quais sejam: material, política e simbólica. 

A dimensão material refere-se à distribuição de recursos estatais, monetários e 

não monetários, a grupos específicos na sociedade. Quando se trata de “exclusão” 

material, significa que determinados grupos são excluídos, propositalmente, do 

acesso a recursos estatais, por exemplo, obtenção de emprego, provisões de bem-

estar social, entre outros. Por seu turno, na “inclusão” material, os grupos são 

especificamente selecionados para receberem mais recursos do Estado. 

A rigor, a “exclusão material” ocorre em países com sentimentos anti-

imigração (EUA, Europa Ocidental e Oriental), sendo o foco principal proteger o bem 

estar social garantido ao seu “próprio povo”, excluindo as forças externas 

“ameaçadoras” (imigrantes, refugiados). A “inclusão material”, por seu lado, 

prevalece em países da América Latina, os quais promovem políticas sociais para 

incluir a população economicamente carente. 

Na dimensão política, a exclusão e a inclusão se referem essencialmente às 

duas dimensões fundamentais da democracia: a participação política e a contestação 

pública. Segundo os autores, na América Latina, prevalece a demanda por uma 

“democracia radical” (democracia revolucionária ou real democracia), voltando-se à 

“política de inclusão”, a qualse dirige menos ao direito de voto e mais à criação de 

novos instrumentos, que procuram fortalecer a “voz dos que não têm voz”. Por outro 

lado, na Europa, os populistas consideramas eleições “justas” algo insuficiente para 

contornar a conspiração da “elite”, de modo que a “maioria silenciosa”, apoiada por 

partidos populistas radicais de direita, na defesa dos “nativos” contra as “ameaças” 

dos imigrantes, reiteram a introdução de medidas plebiscitárias, como referendos e 

recall. 

Por sua vez, a dimensão simbólica busca estabelecer os limites entre quem é o 

“povo” e quem é a “elite”, de modo tal que, simbolicamente, exclua ou inclua um ou 

outro. O discurso populista, na América Latina, defende o anti-elitismo e enfatiza o 

valor de “povo”, dignificando um número grande da população, que não é somente o 

pobre, mas também aqueles que sofrem diferentes formas de discriminação cultural. 

Já na Europa, os populistas de direita radical defendem ser a voz da “maioria 

silenciosa”, que apoia a política anti-imigrantes. 
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4 ANÁLISE DO POPULISMO NO BRASIL 

O Team Populism29 desenvolveu três ferramentas principais para medir o grau 

depopulismo entre os atores políticos: (1)“Surveying politicians” - pesquisas quanto 

ao comportamento dos representantes eleitos;(2) “Analyzing what political actors 

say” - análises do posicionamento dos partidos e discursos dos candidatos; (3) 

“Surveying experts” - pesquisas sobre a opinião dos eleitores e especialistas da ciência  

política.  

O grupo de acadêmicos da rede Team Populism criou um conjunto de itens 

para identificar as expressões relevantes do conceito de “populismo”, de forma 

apartada e individualmente, em três grupos de eleitores, quais sejam: pessoas de 

centro, “people-centrism”; pessoas anti-elite, “anti-elitism”; pessoas de ideal 

maniqueísta30, “Manichaean outlook”. Em seguida, eles realizaram uma análise 

exploratória para verificar quais as expressões “populistas” e “não-populistas” mais 

comuns em cada um dos grupos. O terceiro passo foi testar quais os itens são 

invariantes entre os países. Esse esforço resultou nos seguintes apontamentos: 

 

Pessoas de centro, a rigor, compartilham que: 

Os políticos devem sempre ouvir atentamente os problemas do povo.  

Os políticos não precisam gastar tempo entre as pessoas comuns para fazer um 

bom trabalho.*  

A vontade do povo deve ser o princípio mais alto da política de um país. 

 

Anti-elitismo: 

O governo é praticamente governado em prol daqueles que cuidam dos seus 

próprios interesses.  

Autoridades do governo usam seu poder para tentar melhorar a vida das pessoas.*  

Muitas das pessoas que dirigem o governo são tolas. 

 

Manichaean outlook: 

Você pode dizer se uma pessoa é boa ou ruim se você conhece sua política.  

 
29 O TESTE para saber o quanto populista você é se encontra disponível no site 
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2018/nov/21/how-populist-are-you-quiz. Acesso 
em 25 de maio de 2019. 
30 Maniqueísta diz respeito a uma filosofia oriunda de uma antiga religião, a qual separava tudo em 
“bem” e “mal”. Também pode significar “dualidade”.  

https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2018/nov/21/how-populist-are-you-quiz
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As pessoas com as quais discordo politicamente não são más.*  

As pessoas com as quais discordo politicamente são apenas mal informadas. 

 

Indivíduos “populistas” expressam altos níveis de “people-centrism”, “anti-

elitism” e “manichaean outlook”. No geral, o perfil psicológico dos eleitores 

populistas são fortemente associados a: baixa satisfação com a vida pessoal; 

pensamento conspirador; insatisfação com o funcionamento da democracia; 

sentimentos de ser tratado injustamente pelo Estado e pela sociedade; entre outras 

queixas que variam de acordo com o contexto social e nacional. 

Ademais, segundo a pesquisadora Nina Wiesehomeier31, para uma análise do 

grau de populismo no discurso do “líder político”, o Team Populism elaborou uma 

escala de 1 (populista) a 20 (não populista), para que os eleitores avaliassem o 

candidato, levando em consideração alguns dos seguintes parâmetros:  

 

Se o candidato identifica-se com as pessoas comuns e respeita a suas diferenças 

(1) ou 

Refere-se mais genericamente aos cidadãos e aos seus interesses (20);  

 

Se o candidato demoniza e difama os adversários (1) ou  

Trata os oponentes com respeito (20);  

 

Se a retórica do candidato não é nem um pouco importante (1) ou  

Se é extremamente importante (20);  

 

Se o candidato usa um estilo informal e uma linguagem popular (1) ou  

Usa um estilo "bem-educado" e uma linguagem mais formal (20). 

 

Importante ressaltar que, essa abordagem não trata o populismo como uma 

categoria binária. Em vez disso, reconhece que os eleitores podem estar em diferentes 

graus de populismo. Neste sentido, dados de uma pesquisa recente do Team 

Populism mostram como os discursos dos “líderes  políticos” continham ideias 

 
31 Palestra proferida por Nina Wiesehomeier. Populism in Latin America: Insights from a Expert 
Survey. No Ciclo de Palestras 2019: Pensando o Brasil hoje: o que a a Ciência Política tem a dizer?. 
Centro de Estudos do Comportamento Político (CECOMP). Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), 22 de março de 2019. 
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populistas, numa escala de 0 a 2, variando de não-populista a muito populista, 

conforme o gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 1 - COMO ELES COMPARAM

 

Fonte: The Guardian, 06 de março de 2019. 

 

Segundo o gráfico 132, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, apresentou ter 

um discurso “um pouco populista” - 0.5 -, num viés de “direita política”. Contudo, de 

 
32 A pesquisa, baseada na análise de discursos públicos de primeiros-ministros, presidentes e 
chanceleres de 40 países, sugere que o número de líderes populistas mais do que dobrou desde o início 
dos anos 2000. Os dados apontam o discurso populista de líderes em todos os maiores países da 
Europa e das Américas, além da Índia. A pontuação média do populismo, em todos os 40 países, 
dobrou de 0,2 no início dos anos 2000 para cerca de 0,4 hoje. O número de países com líderes 
classificados como pelo menos “um pouco” populistas - uma pontuação de 0,5 e acima - também 
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acordo com o Team Populism33, as recentes eleições no Brasil colocaram problemas 

para os pesquisadores, pois, Jair Bolsonaro não está no poder há tempo suficiente 

para fornecer uma ampla amostra de discursos sem campanha.  

 

GRÁFICO 2 - COMO A RETÓRICA POPULISTA TEM CRESCIDO NO 

MUNDO NOS ÚLTIMOS VINTE ANOS 

 

Fonte: The Guardian, 06 de março de 2019. 

 

Conforme o gráfico 234, a retórica populista no Brasil teve um aumento 

significativo nos últimos 20 anos, obtendo seu ápice a partir de 2018. Uma questão 

talvez surpreendente é que o ex-presidente (2003-2011) Luiz Inácio Lula da Silva foi 

classificado como “não populistas”: Three-quarters of leaders in the database, 

 
dobrou nesse período, de 07 em 2004 para cerca de 14 nos últimos anos. (THE GUARDIAN, 2019, 
tradução nossa). 
33 LEWIS, Paul; CLARKE, Seán; BARR, Caelainn. How we combed leaders’ speeches to gauge 
populist rise. Team new populism World news. The Guardian, 06 de março de 2019. Disponível em 
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/06/how-we-combed-leaders-speeches-to-gauge-
populist-rise. Acesso em: 20 abr. 2019. 
34 É um gráfico temático, por isso deve-se acessar o link para ter acesso as análises dos demais países: 
Disponível em: https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2019/mar/06/revealed-the-rise-
and-rise-of-populist-rhetoric?fbclid=IwAR2g0uc91ixPX2YJmuQgm8JubFb2ygCC3Dw-
DFI2gVbjrgMnLDv4PsiCt9c. Acesso em: 20 abr. 2019.  

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/06/how-we-combed-leaders-speeches-to-gauge-populist-rise
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/06/how-we-combed-leaders-speeches-to-gauge-populist-rise
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including Poland’s Donald Tusk, the UK’s David Cameron, Brazil’s Luiz Inácio Lula 

da Silva and Germany’s Angela Merkel, were classified as “not populist”35. 

De acordo com a pesquisadora Nina Wiesehomeier, isso ocorre pois, de forma 

genérica, as pessoas reduzem o populismo sempre a líderes carismáticos, como 

“Lula”36. No entanto, segundo a cientista política, quando se analisa os critérios 

objetivos, é possível auferir que, apesar de “Lula” ser carismático, este não era 

populista, assim como acrescenta a autora, Barak Obama era carismático, mas não 

era populista. 

Outra matéria do Team Populism, ainda mais recente, de 01 de maio de 

201937, evidenciou que o Brasil, dentre os países analisados, tem a maior 

porcentagem de populismo38: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Três quartos dos líderes no banco de dados, incluindo o polonês Donald Tusk, o britânico David 
Cameron, o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e a alemã Angela Merkel foram classificados como "não 
populistas" (THE GUARDIAN, 2019, tradução nossa). 
36 Quanto ao governo de Dilma Rousseff, não houve pontuações específicas por Nina Wiesehomeier, 
nem pela equipe do Team Populism. Contudo, para uma análise interessantíssima sobre o tema é 
recomendado a leitura do texto “Igualdade de oportunidades e discurso político eleitoral: as 
campanhas de 2010 e 2014 de Dilma Rousseff” das autoras Teresinha Maria de Carvalho Cruz Pires e 
Viviane Gonçalves Freitas (2018). 
37 PHILLIPS, Dom; BURKE, Jason; LEWIS, Paul. How Brazil and South Africa became the world’s 
most populist countries. The Guardian, 20 de maio de 2019. Disponível em: 
https://www.theguardian.com/world/2019/may/01/how-brazil-and-south-africa-became-the-worlds-
most-populist-
countries?fbclid=IwAR3_kM8338GyyksWxPBp3hwCiSOuhvjCcvRvUtKRhxn2hCf0NAEYwSVDS-I. 
Acesso em: 01 jun. 2019. 
38 A partir de uma análise de 19 grandes países pesquisados pelo YouGov-Cambridge Globalism Project 
em parceria com o The Guardian, nenhuma nação tem uma porcentagem de populismo tão alta quanto 
no Brasil (THE GUARDIAN, 2019, tradução nossa). 

https://www.theguardian.com/world/2019/may/01/how-brazil-and-south-africa-became-the-worlds-most-populist-countries?fbclid=IwAR3_kM8338GyyksWxPBp3hwCiSOuhvjCcvRvUtKRhxn2hCf0NAEYwSVDS-I
https://www.theguardian.com/world/2019/may/01/how-brazil-and-south-africa-became-the-worlds-most-populist-countries?fbclid=IwAR3_kM8338GyyksWxPBp3hwCiSOuhvjCcvRvUtKRhxn2hCf0NAEYwSVDS-I
https://www.theguardian.com/world/2019/may/01/how-brazil-and-south-africa-became-the-worlds-most-populist-countries?fbclid=IwAR3_kM8338GyyksWxPBp3hwCiSOuhvjCcvRvUtKRhxn2hCf0NAEYwSVDS-I
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GRÁFICO 3 - BRASIL E ÁFRICA DO SUL TÊM O MAIOR PERCENTUAL 

DE POPULISTAS ENTREVISTADOS 

 

Fonte: The Guardian, 01 de maio de 2019. 

 

Os pesquisadores explicam que o eixo central da campanha de Jair Bolsonaro 

era acabar com a corrupção desenfreada, e que muitas pessoas votaram nele 

esperançosas de que isso fosse concretizado. No entanto, ressaltam que, esse 

pensamento acabou colocando o Brasil num viés mais populista, sendo mais de dois 

em cada cinco brasileiros identificados como populistas firmes, com base nas 

respostas das perguntas feitas na pesquisa.  

Esse resultado pode ser observado devido ao histórico de corrupções no país, o 

que fez com que o povo perdesse a fé na política brasileira e nas instituições 

democráticas: “Brazil was closely followed by South Africa, where 39% of people held 

strongly populist views. Both countries have been plagued by years of political 

corruption that have eroded faith not just in the political class but in democratic 

institutions, too.”39. 

Os resultados das pesquisas também expõem que os eleitores populistas eram 

ligeiramente mais propensos a dizer que consumiam notícias de plataformas como 

Facebook, YouTube e WhatsApp. Ainda, de acordo, com os especialistas a mídia 

 
39 O Brasil foi seguido de perto pela África do Sul, onde 39% das pessoas tinham opiniões fortemente 
populistas. Ambos os países foram atormentados por anos de corrupção política que corroeram a fé 
não apenas na classe política, mas também nas instituições democráticas. (THE GUARDIAN, 2019, 
tradução nossa). 
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social pode explicar a aparente conexão entre a “política populista” e “as teorias da 

conspiração”, o problema é que muitos destes posts virais também trazem 

propagandas e notícias falsas. 

O professor Marcello Baquero (2010), utilizou-se de apontamentos relevantes 

para analisar a maturidade política do cidadão, e sua análise advém das pesquisas do 

instituto NUPESAL, em 2005, que questiona eleitores das cidades de Porto Alegre, 

Montevidéu e Santiago, quanto à relação entre o candidato e partido político; à 

participação nas atividades políticas; e à avaliação dos serviços públicos.  

Os resultados das pesquisas do quarto gráfico40 mostram que as pessoas não 

dão a devida importância aos programas partidários, e sim à “pessoa do candidato”. 

Isso fere a democracia plena, pois, segundo o autor, os partidos políticos devem 

desempenhar o papel de interlocutores entre Sociedade e Estado (BAQUERO, 2010). 

O indivíduo deixa de buscar proteção nas instituições de medição política para apoiar 

o líder que apresenta soluções imediatas para os problemas socioeconômicos: 

 

GRÁFICO 4 - QUANDO VOTA O QUE É MAIS IMPORTANTE? 

 

Fonte: NUPESAL, 2005 apud BAQUERO, 2010, p. 188. 

 

 
40Total de entrevistados: 494 em Porto Alegre, 415 em Motevidéu e 420 em Santiago. (NUPESAL, 
2005 apud BAQUERO, 2010, p. 188). 
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O quinto gráfico41 exibe que as pessoas entrevistadas quase não se interessam 

em participar das atividades políticas. O autor evidencia que essa situação torna a 

capacidade de organização dos indivíduos frágil e que “sua participação é 

influenciada por iniciativas impostas com base em identificações pessoais, ou seja, 

vulneráveis ao neopopulismo” (BAQUERO, 2010). 

Por fim, o sexto42 revela a percepção das pessoas quanto à precariedade da 

“dimensão material”, o que reforça o “sentimento de desproteção que os cidadãos têm 

em relação ao Estado e suas instituições, o que os predispõe para discursos 

demagógicos e fomenta a base para iniciativas neopopulistas” (BAQUERO, 2010, p. 

189). Diante dessas situações, de ineficácia na resolução dos problemas 

socioeconômicos, da crise de representatividade política, da falta de interesse ou 

condição de participar da política, as pessoas se tornam vulneráveis a acreditar e 

apoiar os discursos dos “líderes heróis da pátria”. 

 

GRÁFICO 5 - PORCENTAGEM DE CIDADÃOS QUE NÃO PARTICIPAM DE 

ATIVIDADES POLÍTICAS 

 

Fonte: NUPESAL, 2005 apud BAQUERO, 2010, p. 189. 

 

 

 
41 Total de entrevistados: 506 em Porto Alegre, 500 em Motevidéu e 500 em Santiago. (NUPESAL, 
2005 apud BAQUERO, 2010, p. 189). 
42 Total de entrevistados: 500 em Porto Alegre, 500 em Motevidéu e 500 em Santiago. (NUPESAL, 
2005 apud BAQUERO, 2010, p. 189). 
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GRÁFICO 6 - AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  

(PÉSSIMO E RUIM) 

 

Fonte: NUPESAL, 2005 apud BAQUERO, 2010, p.189. 

 

5 A CRISE DA REPRESENTATIVIDADE BRASILEIRA 

 

Os estudos acerca do populismo são importantes para auferir as potenciais 

fragilidades na democracia. Sendo assim, mesmo depois da transição de governos 

autoritários para o desenvolvimento de uma democracia, a missão para o 

fortalecimento democrático carece de reparos, tendo em vista que, as instituições 

democráticas brasileiras, assim como a maior parte dos países da América Latina, 

não são devidamente consolidadas, ainda que determinadas questões, como o 

populismo, não ameacem diretamente o retorno de um regime autoritário.  

Segundo Lenio Luiz Streck e José Luis Bolzan de Morais (2014), o cientista 

político Guilherme O’ Donnel, em 1991, constatou uma espécie de democracia que 

atingiu os países da América Latina que haviam acabado de sair de regimes 

ditatoriais, seria ela: a “democracia delegativa”. Neste sentido, o que ocorre é uma 

delegação, isto é, ao invés de os eleitores serem representados pelos candidatos 

eleitos, quem é vencedor nas eleições presidenciais pode governar o país da forma 
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que bem entender, sem necessidade de cumprir com o que havia prometido durante a 

campanha:  

 

Como essa “figura paternal” precisa cuidar do conjunto da nação, é quase 
óbvio que sua sustentação não pode advir de um partido; sua base política 
tem de ser um movimento, a superação supostamente vibrante do 
facciosismo e dos conflitos que caracterizam os partidos. Tipicamente, os 
candidatos presidenciais vitoriosos das democracias delegativas se 
apresentam como estando acima de todas as partes, isto é, dos partidos 
políticos e dos interesses organizados (STRECK; MORAIS, 2014, p. 119-120). 

 

Alguns dos fatores que contribuem para a legitimação da democracia 

delegativa são, por exemplo43, o voto do eleitor baseado na pessoa do candidato e não 

no partido a que este se filia; a promoção “salvacionista” do candidato frente às crises 

sociais e econômicas emergentes; a “marginalização dos partidos políticos e do 

Congresso nas decisões mais importantes”44, em razão, principalmente, ao número 

alto de edição de medidas provisórias, o que os autores denominam de “decretismo”. 

 
43O jurista Alexandre Travessoni (Pós-Doutor pelo Instituto de Filosofia da Universidade Saarland, 
Alemanha - 2005. Pós-Doutor pela Cádetra de Filosofia do Direito Público da Universidade de Kiel, 
Alemanha - 2010/2011, sob supervisão do Prof. Dr. Robert Alexy. Mestre e Doutor em Direito pela 
Universidade Federal de Minas Gerais, área de concentração em Filosofia do Direito. Professor 
Adjunto III da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e Professor Associado IV da 
Universidade Federal de Minas Gerais), diante da problemática e calorosa eleição de 2018, no Brasil,  
apresentou uma proposta interessante para se alcançar uma democracia real: imaginem um a eleição 
com dois turnos, e 5 candidatos: A, B, C, D e E. No primeiro turno A recebe 22% dos votos, B 21%, C, 
15%, D 14%, E 13%, e 15% votam em branco. A e B vão para o segundo turno. Digamos que, entre os 
eleitores de C, D e E, a grande maioria rejeite tanto A quanto B. No segundo turno eles não terão outra 
opção, a não ser votar em A ou B, ou, é claro, em branco. Uma eleição de três turnos minimizaria esse 
problema. Imagine agora que os mesmos candidatos concorressem em uma eleição de três turnos, e 
que no primeiro turno eles recebam a mesma quantidade de votos mencionada acima. Seriam então 
selecionados para o segundo turno os candidatos A B e C. Como a maioria dos eleitores de D e E 
rejeitam tanto A quanto B, a maioria deles migra, no segundo turno, para C. Digamos que, no segundo 
turno, A passe a ter 30%, B 25% e C 31%. A e C vão para o terceiro turno e então, finalmente, nesse 
terceiro turno C vence A com maioria dos votos. Um procedimento de mais turnos seria mais 
democrático. Ele não é adotado apenas por motivos econômicos e organizacionais. Quanto maior o 
número de turnos mais democrática seria a eleição. O ideal seria que o número de turnos fosse 
proporcional ao número de candidatos: 
T = C -1 
Onde T representa o número de turnos e C o número de candidatos 
Em cada turno seria eliminado um candidato, e o processo de escolha teria (formalmente) seu grau de 
legitimidade maximizado. (TRAVESSONI, 2018). 
44 Lenio Streck e José Luis Bolzan de Morais atribui três consequências para o referido problema: a) 
aprofunda os próprios defeitos que são imputados a essas instituições; b) quando finalmente e 
fatalmente o Executivo precisa de apoio legislativo, está fadado a encontrar um congresso não apenas 
ressentido; ele enfrentará também um Congresso que não se sente politicamente responsável por 
políticas públicas que começaram por ignorá-lo; essa situação, juntamente com as críticas do 
Executivo à lentidão e “irresponsabilidade” de um Congresso que recusa o apoio requerido, são fatores 
importantes do acentuado declínio do prestígio de todos os partidos e políticos. (STRECK; MORAIS, 
2014, p. 122). 
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Na democracia delegativa não há de fato representação política, fomentando, 

portanto, uma democracia que não é verdadeiramente legítima. Esta crise de 

representatividade, conforme Streck e Morais, é consequência da “fantochização” da 

democracia, decorrente da não possibilidade real de escolha pela população. Apesar 

da descredibilidade nos instrumentos de representação, como as eleições, e a falta de 

identificação da população com os partidos políticos, pelas “pesquisas acadêmicas e 

pelos registros da imprensa verifica-se que o povo não é indiferente aos assuntos 

públicos e deseja poder exercer maior influência.” (DALLARI, 2000, p. 485) . 

Neste viés, atualmente, uma das soluções que vem sendo pensada é a 

democracia participativa ou deliberativa. Para Lenio Streck e Morais (2014), essa 

proposta pode ultrapassar a legitimidade dos “esquemas procedimentais 

característicos da democracia representativa”, pois rearticula os espaços públicos. 

Entende-se que esta nova alternativa democrática é uma espécie do gênero 

“democracia liberal”, pois reconhece a garantia das liberdades individuais, limitando 

o poder do Estado. Numa democracia participativa ou deliberativa, “a sociedade civil 

organizada teria acesso às formas de controle da administração pública. Sem excluir o 

direito de voto, os cidadãos, livres e iguais, por meio de discussões democráticas, 

tomariam decisões sobre as políticas públicas adotadas pelos governos”45. 

As novas alternativas de democracia, contudo, vêm enfrentando dificuldades 

para se ascenderem no Brasil. Marcello Baquero acredita que a causa do respectivo 

problema seja a estagnação dos países da América Latina no que o autor denomina de 

democracia inercial. Para entender a colocação, se faz necessário compreender a lei 

da inércia, a qual significa que todo corpo tende a permanecer no estado em que se 

encontra, ou seja, resistindo à mudança. Quanto mais pesado o corpo mais difícil 

movimentá-lo, pois se deve imprimir uma força oposta maior, e se o corpo permanece 

no lugar é porque as forças que atuam sobre ele anularam-se. Pois bem, imagine que 

este corpo seja a democracia brasileira e que existam duas forças equivalentes que a 

puxem em sentidos opostos, ora se as forças são iguais, significa que a democracia 

ficará inerte.  

Segundo o autor, as forças contrárias que tornam a democracia brasileira 

inerte, se devem à assimetria entre economia e cultura política (BAQUERO, 2018). 

De acordo com as pesquisas, no Brasil, políticas liberais, para ensejar o crescimento 

econômico, acabam por gerar tanto uma melhora na economia, mas também, 
 

45 VAINFAS, Ronaldo, et al. História: volume único. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 862. 
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aumentam a desigualdade social. Por outro lado, as políticas voltadas para acabar 

com a desigualdade social, resultam no seu decréscimo, ao passo que, diminuem o 

crescimento econômico. Assim, ao longo da história brasileira, as políticas eram 

voltadas a esses dois focos, no entanto, os resultados, a depender do que se investia, 

eram inversos, e essa assimetria gera uma descredibilidade da população nas 

instituições políticas. 

No Brasil, está internalizada uma cultura de cidadão apenas “espectador”, sem 

a força participativa necessária para se organizar, pressionar e fiscalizar as 

instituições públicas. Ressalta Marcello Baquero (2018):  

 

O esgotamento da paciência dos cidadãos com um processo político lento e 
ineficiente, em minha opinião, produz uma estagnação ou inércia 
democrática, a qual se manifesta quando regimes que cumprem com as 
exigências básicas da democracia política, no sentido minimalista da 
poliarquia, e com as do Estado de Direito, têm diferenças significativas 
(BAQUERO, 2018, p.89). 

 

Deste modo, não basta a existência de um regime democrático, sem que este 

seja de qualidade. Por isso, é fundamental a mudança da atual relação terciária, a 

qual o Estado subsidia a participação política entre os eleitores e os candidatos 

eleitos, tendo contato direto com aqueles, para uma relação secundária, em que o 

vínculo flua pela identificação com o partido (BAQUERO, 2018). Diante da 

despolitização dos cidadãos e das desigualdades sociais, desperta-se na população 

uma “memória simbólica” de um passado melhor, criando-se uma resistência às 

mudanças:  

 

A democracia  inercial,  portanto,  se  refere  a  uma  situação  na  qual  os  
vícios  de  um passado  autoritário,  que  afetavam  negativamente  os  
princípios  democráticos,  não  são eliminados  no  novo  contexto  de  
democratização,  com  consequências  deletérias  para  o desenvolvimento  
econômico  e  político  e  para  a  construção  de  uma  cultura  política 
participativa.  Exemplos  desses  vícios  são:  clientelismo,  paternalismo,  
privatismo, corrupção  e  patrimonialismo (BAQUERO, 2016, p. 496). 

 

A cultura política participativa está diretamente ligada à legitimidade do poder 

público. Antonio Carlos Diniz, ao tentar compreender a “legitimidade”, bem 

questiona se esta se reduziria a um dever dos governantes de ordenar e ao direito do 

governados de obedecerem? (DINIZ, 2006). Para responder à questão, 

primeiramente, é importante analisar o conceito do termo em destaque. 
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Segundo o autor (2006), “a legitimidade implica num juízo de valor acerca da 

validade de uma dada ordem jurídico política” (DINIZ, 2006). Pois bem, imagine que 

um grupo de 10 pessoas crie determinada regra, tendo a regra partido do próprio 

grupo, ela será válida e legítima, pois não tem lógica não reconhecer o poder a quem 

você mesmo se incumbiu (legitimidade), nem desrespeitar o que você mesmo criou 

(validade). Só que a sociedade de um país é bem mais complexa e plural, razão pela 

qual, a democracia participativa ou deliberativa apresenta-se como uma solução a 

autonomia política, pois consiste na ideia de “autogoverno” do povo. Segundo Vania 

Siciliano Aieta, “Por essa tese, as pessoas poderiam se autogovernar por meio de 

mecanismos assecuratórios de ações políticas e de perfis normativos que tivessem por 

escopo a participação dos cidadãos” (AIETA, 2006, p. 195). 

Neste viés, Geraldo Tadeu Monteiro (2006) alega que a “irresponsabilidade 

dos governantes diante da vontade dos cidadãos levará a uma profunda desilusão 

com a democracia liberal” (MONTEIRO, 2006, p. 196), creditando também na 

importância da participação popular para a legitimação da ordem pública. Daí, o 

esforço para a incorporação do modelo de democracia participativa, pois este não se 

estagna em uma democracia meramente formal, visto que requer meios institucionais 

que cobrem e incentivam a participação popular, e não que apenas represente o povo.  

 

6 CONCLUSÃO 

 

A história mostra as sutis semelhanças do populismo de cada época, antes, 

uma incógnita, para alguns, até algo positivo e, recentemente, para a maioria dos 

autores, o câncer da democracia. Trata-se de um fenômeno que atinge esquerda, 

direita, centro, tanto os países desenvolvidos quanto os em desenvolvimento, pois se 

relaciona a uma imaturidade política dos eleitores, dos candidatos, dos partidos, das 

próprias instituições do Estado.  

E como a história mostra, o populismo vem se repetindo, basta determinados 

problemas ressurgirem, como as crises econômicas, o alto desemprego, as crises de 

representação política, a criminalidade. Diante desse quadro, parece que se é vítima 

do sistema, o desespero chega, e a solução fácil, que seria o candidato herói, “o novo, 

diferente de todos”, aquele que fala justamente o que se quer ouvir, vem cobrando um 

preço alto. Não podemos alterar o passado, mas podemos aprender com ele.  
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As pesquisas têm um papel fundamental neste cenário caótico da política, pois  

tentam compreender a causa do problema e criar soluções. A equipe de pesquisadores 

do Team Populism tem como escopo impedir que líderes populistas assumam o poder 

e, para tanto, buscam identificar o populismo, analisando os discursos dos 

candidatos, as opiniões dos eleitores, e dos cientistas políticos. 

A importância deste trabalho é tanta que o projeto vem alcançando uma 

proporção mundial. Ocorre que, no Brasil, segundo Nina Wiesehomeier, o projeto 

teve muita dificuldade para fazer entrevistas com os políticos, assim como para 

questionar as pessoas, posto que, diante do número grande de partidos no país, o 

eleitor não consegue falar sobre todos ou sequer conhecê-los. 

Mesmo com alguns obstáculos, as pesquisas do Team Populism são mais 

avançadas que as brasileiras nesta área. Conforme, o professor Luciano Rennó, no 

Brasil, há uma dificuldade de desenvolver este tipo de pesquisa pela falta de subsídio, 

apoio do Estado e até mesmo o desinteresse da população.  

Algumas questões que corroboram a continuação do populismo no Brasil é a 

democracia delegativa, consequência da fantochização democrática, que impede a 

escolha real da população. O desafio consiste, também, em enfrentar a democracia 

inercial, que impede a ascensão democrática no país, pois, no sentido oposto, requer 

a volta de um passado autoritário. Por isso, há a necessidade de promover uma 

democracia participativa ou deliberativa, de modo que, haja a rearticulação dos 

espaços públicos, trabalhando para além dos métodos tradicionais de participação 

popular. 
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CAPÍTULO V 

 
A PROFISSIONAL DO SEXO NO BRASIL DOS SÉCULOS XX E XXI: AS 

ASPIRAÇÕES NORMATIVAS, A CLASSIFICAÇÃO LEGAL DA OCUPAÇÃO 

E OS SISTEMAS POLÍTICOS-JURÍDICOS DE ENQUADRAMENTO DA 

PROSTITUIÇÃO 

 

Isaque Moreira Miranda 

Dimas Ferreira Lopes 

 

RESUMO 

 

A prostituição, tida ou não como licenciosidade a bons costumes, é uma questão 

social que reclama pelo efetivo enfrentamento normativo, algo até hoje (ano 2021) 

convenientemente ignorado pelas autoridades constituídas para a regência do país. 

Pareceres morais e discursos político-econômicos ocultam a prostituta, e, ao 

invisibilizá-la, a converte em mulher imeritamente inexistente e, por conseguinte, 

incircunscrita das efetivas proteções dedicadas pelo Estado a outros profissionais. 

Este artigo objetiva, dentre distintos propósitos, investigar, no cenário brasileiro dos 

séculos XX e XXI, a imagem conferida à prostituta e as razões da inação estatal na 

extensão efetiva de garantias trabalhistas, previdenciárias e tributárias a profissional 

do sexo: situar o locus da prostituta no estrato social e no ordenamento jurídico, bem 

como elencar as principais reivindicações, dentre estas, a regulamentação 

profissional de ocupação já incluída - desde 22/10/2002 - no Livro da Classificação 

Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego. Para a produção desse 

artigo foram consultados relatos de prostitutas colhidos por pesquisadores e 

devidamente publicados. 
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ABSTRACT 

 

Prostitution, considered or not as licentiousness to the good ways, is a social issue 

that demands an effective normative confrontation, something conveniently ignored 

by the authorities, constituted for the regency of the country, to this day (year 2021). 

Moral based opinions and political-economic discourses hide the prostitute, and, by 

making her invisible, make her an absolutely inexistent woman and, therefore, 

uncircumscribed of the effective protections dedicated by the State to other 

professionals. This article aims, among different purposes, to investigate, in the 

Brazilian scenario of the 20th and 21st centuries, the image conferred to the 

prostitute and the reasons for state inaction in the effective extension of labor, social 

security and tax guarantees to the sex worker: locating the locus of the prostitute in 

the social strata and in the legal system, as well as listing the main demands, among 

them, the professional regulation of occupation already included - since 10/22/2002 

- in the Book of the Brazilian Classification of Occupations by the Ministry of Labor 

and Employment. For the production of this article, reports of prostitutes collected by 

researchers, duly published, were consulted. 

 

Key-words: Prostitution. Human Rights. Marginalization. Legalization. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Classificação Brasileira de Ocupações - abreviadamente CBO - em sua versão 

atual - CBO2002 - foi aprovada pela Portaria nº 397, de 09 de outubro de 2002. 

Trata-se de nomenclatura oficial composta por classificação nominal (título e 

descrição sumária), com indicação numérica principal para a família ocupacional 

e secundária para a ocupação, observadas legendas informativas de inclusão ou 

exclusão de ocupações do mercado de trabalho brasileiro etc. (grifo nosso)1 

 
1 Do site do Ministério do Trabalho e Emprego: “[...]  A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO é o 
documento normalizador do reconhecimento (1), da nomeação e da codificação dos títulos e conteúdos 
das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. É ao mesmo tempo uma classificação enumerativa e 
uma classificação descritiva. Classificação enumerativa: codifica empregos e outras situações de 
trabalho para fins estatísticos de registros administrativos, censos populacionais e outras pesquisas 
domiciliares. Inclui códigos e títulos ocupacionais e a descrição sumária. Ela também é conhecida 
pelos nomes de nomenclatura ocupacional e estrutura ocupacional. [...] Classificação descritiva: 
inventaria detalhadamente as atividades realizadas no trabalho, os requisitos de formação e 
experiência profissionais e as condições de trabalho. A função enumerativa da CBO é utilizada em 
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Caracterizada pela obtenção de lucro através da oferta de serviços de natureza 

sexual, a atividade da prostituta no Brasil foi incluída no Livro da Classificação 

Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) sob a rubrica 

profissionais do sexo com a identificação da numeração principal 5198 (família 

ocupacional) e a secundária 5198-05 (ocupação), bem como tratar-se de ocupação 

nova incluída aos 22/10/2002 etc. (ANEXOS A e B) (grifo nosso). 

Respiga-se da Classificação Brasileira de Ocupações que as prostitutas são 

indicadas como profissionais do sexo e identificadas por variantes nominais como 

“garota de programa, garoto de programa, meretriz, messalina, michê, mulher da 

vida, prostituta, trabalhador do sexo” que “buscam programas sexuais; atendem e 

acompanham clientes; participam em ações educativas no campo da sexualidade”. E 

ainda: “As atividades são exercidas seguindo normas e procedimentos que 

minimizam a vulnerabilidades da profissão.” (BRASIL, 2017a, grifo nosso). 

A CBO não tem por finalidade a regulamentação de uma profissão, uma vez 

que as regulamentações se operam por legislação específica. No próprio conjunto de 

informações da CBO há uma listagem das profissões regulamentadas com as 

respectivas normas regulamentadoras. Esta listagem está organizada em rol 

alfabético de A até Z, sendo que, na letra “P” (que inicia profissionais do sexo) não 

consta a regulamentação profissional da referida ocupação, saltando-se de Pescador 

Profissional para Psicologia (grifo nosso). Confira: 

50. Pescador Profissional 

Norma Regulamentadora: 

Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967 - Dispõe sobre a proteção e 
estímulos à pesca e dá outras providências. 

51. Psicologia 

Norma Regulamentadora: 

Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962 - Dispõe sobre os cursos de formação 
em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo. 

Decreto-Lei nº 706, de 25 de julho de 1969 - Estende aos portadores de 
certificado de curso de pós-graduação em psicologia e psicologia 

 
registros administrativos como a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados - CAGED, Seguro Desemprego, Declaração do Imposto de Renda de 
Pessoa Física - DIRPF, dentre outros. Em pesquisas domiciliares é utilizada para codificar a ocupação 
como, por exemplo, no Censo Demográfico, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e 
outras pesquisas de institutos de estatísticas como o IBGE e congêneres nas esferas dos estados e dos 
municípios. A função descritiva é utilizada nos serviços de recolocação de trabalhadores como o 
realizado no Sistema Nacional de Empregos - SINE, na elaboração de currículos e na avaliação de 
formação profissional, nas atividades educativas das empresas e dos sindicatos, nas escolas, nos 
serviços de imigração, enfim, em atividades em que informações do conteúdo do trabalho sejam 
requeridas. (1) Reconhecimento para fins classificatórios, sem função de regulamentação profissional.” 
(BRASIL. Ministério do Trabalho, 2017d). 
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educacional, o direito assegurado pelo art. 19 da Lei nº 4.119/62. 

Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971 - Cria o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Psicologia e dá outras providências. 

Decreto nº 79.822, de 17 de junho de 1977 - Regulamenta a Lei nº 5.766/71 
(BRASIL, 2017b).  

Interessante informar que ao tratar do Relatório da Família Ocupacional dos 

Profissionais do Sexo, a Classificação Brasileira de Ocupações se comporta muito 

analiticamente, açambarcando, verbi gratiae, aspectos tais como: 

a) formação e experiência:  

Para o exercício profissional requer-se que os trabalhadores participem de 
oficinas sobre sexo seguro, o acesso à profissão é restrito aos maiores de 
dezoito anos; a escolaridade média está na faixa de quarta a sétima séries do 
ensino fundamental. 

b) condições gerais de exercício:  

Trabalham por conta própria, em locais diversos e horários irregulares. No 
exercício de algumas das atividades podem estar expostos à intempéries e a 
discriminação social. Há ainda riscos de contágios de DST, e maus-tratos, 
violência de rua e morte. 

c) GACs - Grandes Áreas de Competências - atividades 

[...] (BRASIL, 2017c).2  

Postos estes achegos, volta-se a um dos pontos cruciais da pesquisa: prostituta, 

regulamentação profissional efetiva e o direito à filiação com contribuição para o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

A inclusão da Família Ocupacional dos Profissionais do Sexo na Classificação 

 
2“A - BUSCAR PROGRAMA - A.1 - Agendar o programa; A.2 - Produzir-se visualmente; A.3 - Esperar 
possíveis clientes; A.4 - Seduzir o cliente; A.5 - Abordar o cliente; B - MINIMIZAR AS 
VULNERABILIDADES - B.1 - Negociar com o cliente o uso do preservativo; B.2 - Usar preservativos; 
B.3 - Utilizar gel lubrificante à base de água; B.4 - Participar de oficinas de sexo seguro; B.5 - 
Identificar doenças sexualmente transmissíveis (DST); B.6 - Fazer acompanhamento da saúde 
integral; B.7 - Denunciar violência física; B.8 - Denunciar discriminação; B.9 - Combater estigma; B.10 
- Administrar orçamento pessoal; C - ATENDER CLIENTES - C.1 - Preparar o kit de trabalho 
(preservativo, acessórios, maquilagem); C.2 - Especificar tempo de trabalho; C.3 - Negociar serviços; 
C.4 - Negociar preço; C.5 - Realizar fantasias sexuais; C.6 - Manter relações sexuais; C.7 - Fazer streap-
tease; C.8 - Relaxar o cliente; C.9 - Acolher o cliente; C.10 - Dialogar com o cliente; D - 
ACOMPANHAR CLIENTES - D.1 - Acompanhar cliente em viagens; D.2 - Acompanhar cliente em 
passeios; D.3 - Jantar com o cliente; D.4 - Pernoitar com o cliente; D.5 - Acompanhar o cliente em 
festas; E - PROMOVER A ORGANIZAÇÃO DA CATEGORIA - E.1 - Promover valorização profissional 
da categoria; E.2 - Participar de cursos de auto-organização; E.3 - Participar de movimentos 
organizados; E.4 - Combater a exploração sexual de crianças e adolescentes; E.5 - Distribuir 
preservativos; E.6 - Multiplicador informação; E.7 - Participar de ações educativas no campo da 
sexualidade; Z - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS - Z.1 - Demonstrar capacidade de 
persuasão; Z.2 - Demonstrar capacidade de comunicação; Z.3 - Demonstrar capacidade de realizar 
fantasias sexuais; Z.4 - Demonstrar paciência; Z.5 - Planejar o futuro; Z.6 - Demonstrar solidariedade 
aos colegas de profissão; Z.7 - Demonstrar capacidade de ouvir; Z.8 - Demonstrar capacidade lúdica; 
Z.9 - Demonstrar sensualidade; Z.10 - Reconhecer o potencial do cliente; Z.11 - Cuidar da higiene 
pessoal; Z.12 - Manter sigilo profissional.” (ANEXO C). Obs. Não há omissões. No documento oficial 
avança-se de E para Z. 
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Brasileira de Ocupações elipsou injustificada (mas até então persistente)  dúvida 

acerca da regularidade ou não da contribuição previdenciária efetuada por prostituta 

com o status de autônoma. Garantida à prostituta a filiação ao Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), se-lhe-permitiu contribuir para com o referido Instituto sob a 

indicação do código 5198-05. E em decorrência da filiação contributiva usufruir de 

benefícios previdenciários como as aposentadorias por invalidez, idade e tempo de 

contribuição, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte, 

salário maternidade e salário família. 

Entrevistas com as prostitutas e as associações de sua defesa, no entanto, 

revelam que os benefícios conferidos à classe pela estabilização conceitual da 

prostituição como ocupação legal, se mostram insuficientes, a exemplo da 

aposentadoria que é concedida às profissionais do sexo depois de 25 anos de 

contribuição, tida como insuficiente frente à constante exposição aos danos físicos e 

psicológicos aos quais a prostituta está submetida. Inescondível - e por isso 

irrecusável, que a permanência na prostituição apresenta uma espécie de prazo de 

validade dado aos efeitos do processo de envelhecimento da mulher, atrativo 

influente na preferência da clientela, o que, por corolário, reduz a renda da prostituta 

lhe impondo dificuldades para a manutenção da subsistência (MACHADO, 2017, 

grifo nosso).  

Essas mesmas pesquisas revelaram, ainda, que as profissionais do sexo se 

enquadram majoritariamente em situações de marginalidades na medida em que 

operam nas ruas, ou em ambientes insalubres e precários, sendo potenciais vítimas 

de abusos, explorações, assassinatos e toda a sorte de violências, promovidas, 

inclusive, por seus proxenetas (cafetão que se apropria de parte dos ganhos da 

meretriz) (grifo nosso). 

Enquanto Estado Democrático de Direito, a República Federativa do Brasil 

tem como alicerce o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado no artigo 

1º, inciso III, da Carta Constitucional de 1988 (BRASIL, 2020). Conforme leciona a 

jurista Flávia Piovesan, especialista em Direitos Humanos, houve o indistinto e 

abrangente comprometimento do Estado Brasileiro para com o asseguramento dos 

direitos e garantias fundamentais, como são os direitos sociais e à saúde, à segurança 

e à liberdade, tudo para, de molde, valorizar efetivamente a condição de ser humano 

(PIOVESAN, 2000, apud SANTANA, 2010). 

Pode-se conceituar o princípio da dignidade da pessoa humana com o farol que 
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lhe confere Sarlet (2010) 

 

Temos por dignidade da pessoa humana 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 direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham 
a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa corresponsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão dos demais seres 
humanos (SARLET, 2001, p. 60 apud SANTANA, 2010, p. 01). 

 

Diante do cenário descrito, constata-se uma dissonância entre a realidade 

vivenciada pela mulher prostituta e aquela dignidade que a Constituição Federal 

oferece a todos, havendo, da incoincidência, a detectação da evidente omissão do 

Estado Brasileiro em garantir e proporcionar esses direitos e garantias fundamentais 

à profissional do sexo, por ser a mesma parte irrecusável do conceito de todos, 

fazendo jus também aos direitos sociais e à saúde, à segurança e à liberdade, os quais 

fazem parte de um rol ao qual se fez comum a denominação de mínimo existencial  

para todos, absolutamente todos, os brasileiros (grifo nosso).  

O Brasil adota uma postura abolicionista em relação à prostituição desde 1959, 

ano em que, por Decreto, fora promulgada a “Convenção para a Repressão do Tráfico 

de Pessoas e do Lenocínio”, conhecida como Convenção de Lake Sucess (UNITED 

NATIONS, s.d.).3 

Como veremos em tópico adiante, o abolicionismo, em que pese não 

criminalizar o oficio, encara, porém, a figura da prostituta como uma vítima de 

exploração sexual e a atividade meretrícia uma forma de violência contra a mulher a 
 

3 A Convenção para a supressão do tráfico de pessoas e da exploração de prostituição de outrem, 
também conhecida como a Convenção de Lake Sucess, foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas em 1949. A convenção prescreve procedimentos para o combate internacional do tráfico para a 
prostituição e também proíbe o funcionamento de bordeis e a locação de acomodações quando 
destinadas à prostituição (EUROPEAN UNION, 1949).  
The Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the 
Prostitution of Others was approved by the General Assembly on 2 December 1949 and came into 
effect on 25 July 1951.The Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the 
Exploitation of the Prostitution of Others proclaims that “the traffic in persons for the purpose of 
prostitution is incompatible with the dignity and worth of the human person.”. The Convention 
prescribes procedures for combating international trafficking for prostitution, including expulsion of 
offenders. It also prohibits the running of brothels and renting accommodation for prostitution 
purposes. The definition of trafficking of this convention was departed from in the Trafficking protocol 
to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNITED NATIONS, s.d.).  
Atualmente fazem parte dessa convenção oitenta e dois países, incluindo o Brasil, e vinte e cinco deles 
estão em processo de ratificação (UNITED NATIONS, s.d.). 
O Brasil, pelo Decreto nº 46.981, de 08/10/1959, publicado no DOU de 13/10/1959, promulgou, com 
o respectivo Protocolo Final, a “Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio”, 
concluída em Nova Iorque aos 21/03/1950, já assinada pelo Brasil desde 05/10/1951 (BRASIL, 1959).  



 

 

104 

 

qual, devido às condições em que vive, ingressa na profissão não por opção, mas por 

necessidade. E por assim analisar o fenômeno, entende não dever a mulher ser 

apenada, mas, sim, reintegrada socialmente através de políticas públicas de 

reinserção. 

O Brasil, portanto, se limita a punir as atividades do entorno da prostituição, e 

não apresenta planos de ações que sejam efetivamente capazes de proteger a 

profissional do sexo, o que acaba por tornar irreal o abolicionismo que adota 

(DUARTE, 2016). 

Nesse contexto de indignidade, sem auxilio efetivo do Estado e vivenciando a 

marginalização, as prostitutas estão imersas em uma realidade de insegurança e 

miséria, sendo frequentemente submetidas às violências físicas e psicológicas, mercê 

da sua invisibilidade aos olhos do governo.  

A fim de lutar por melhores condições de vida, as prostitutas começaram a se 

instituir a partir da década de 80, dando origem ao movimento organizado de 

prostitutas. Assim estabelecidas, passaram a reivindicar melhores condições de vida e 

de trabalho junto ao Estado, bem como a regulamentação profissional com a qual 

objetivam as conquistas de direitos e benefícios trabalhistas, previdenciários e 

tributários, condizentes com as peculiaridades do ofício.  

Um dos objetivos que a classe espera alcançar é a legalização da prostituição 

agenciada e melhores condições de salubridade e segurança, por exemplo.4 

Existe, no Brasil, o movimento neoabolicionista, apregoando o combate à 

prostituição e a defesa da realização de medidas que visem reinserir as prostitutas na 

sociedade, além de punições aos clientes, ou seja, àqueles que contribuem 

financeiramente para a existência da atividade sexual. Adiante esta temática será 

abordada. 

Diante do exposto, pode-se constar que a situação em que vive a mulher 

prostituta é incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, com o 

qual, repita-se, o Estado brasileiro se comprometeu a proteger na Carta Magna de 

1988, não restando dúvidas de que se deve efetivar o prometido (vigência difere de 

eficácia. O correto é tornar eficaz a norma vigente). 

 
4 A prostituição agenciada, embora seja criminalizada por ser compreendida como infratora do tipo 
exploratório, ainda é demais ocorrente. Tal estado de realidade social aparentemente incontrolável (o 
“contorno da lei”) impede que a autoridade competente fiscalize os ambientes em que ela ocorre. 
Funcionando sob fachadas legais, favorece a exploração e o abuso da mulher que nela trabalha. E mais, 
consente com a precariedade sanitária, pois esses estabelecimentos costumam ser insalubres.  
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Pergunta-se: Como deverá o Estado brasileiro se posicionar com vistas a 

proporcionar as condições dignas de vida da mulher prostituta?  

Deste questionamento nasceu a presente pesquisa. Optou-se para o 

desenvolvimento do estudo pelo método de revisão bibliográfica e documental 

existentes sobre o tema, assim como a consulta a textos doutrinários e à legislação 

pátria. Levou-se em conta o ordenamento jurídico nacional vigente, analisando-o de 

forma crítica, a fim de investigar os compromissos e deveres do Estado para com a 

mulher prostituta. 

O objetivo geral dessa pesquisa foi, pois, através de análise crítica, investigar a 

situação da prostituta no cenário contemporâneo do Brasil, abordando-o através de 

perspectivas sociológicas e jurídicas, buscando, desta forma, compreender o lugar da 

profissional do sexo na sociedade e o tratamento da mesma no ordenamento jurídico 

pátrio desde a Constituição Federal. E isto em face aos compromissos assumidos pela 

República com a eleição e adoção do princípio da dignidade da pessoa humana e da 

contemplação de todos indiscriminadamente aos direitos sociais e à saúde, à 

segurança e à liberdade. Daí o porquê de se ter averiguado se na forma como 

concedidos os direitos alcançaram a classe meretrícia (grifo nosso).  

E mais: tendo-se constado que os direitos concedidos não foram postos em 

execução pelo Estado Brasileiro, de perguntar e buscar responder: qual 

posicionamento deverá ser adotado para a efetivação da garantia constitucional?  

Por fim, embora o foco da pesquisa seja a figura da mulher prostituta em 

situação de vulnerabilidade, reconhece-se o fenômeno do crescente número de 

homens que se adentram ao meretrício. Justifica-se o enfoque dessa pesquisa pela 

estreita relação entre a mulher e a prostituição, o que se demonstra na medida em 

que são as mulheres que mais se filiam às associações de profissionais do sexo, 

principalmente as integrantes do chamado baixo e médio meretrício, sendo as 

mesmas o grupo mais vulnerável financeiramente e, por consequência, ocupante de 

uma posição desfavorecida na sociedade.  

Não se desconsidera, entretanto, a importância de se estudar o crescente 

ingresso masculino no meretrício. 
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2 SISTEMAS POLÍTICO-JURÍDICOS DE ENQUADRAMENTO DA 

PROSTITUIÇÃO 

 

Tomando-se a aleatória e criticável divisão civilizacional do mundo em oriente 

e ocidente, pode-se, na esteira da imprecisa bipartição, constatar-se que o mundo 

ocidental - assim considerado os países que sofreram as influências da cultura 

europeia e do cristianismo - experimentou, nos séculos XX e XXI, uma revolução em 

seus estáveis códigos culturais, religiosos e éticos. Dito de forma abreviada e popular: 

ocorreu uma revolução na moralidade ocidental, conforme ficará expressa no 

desenvolvido dos sistemas políticos-jurídicos de enquadramento da prostituição: 

proibicionista, regulamentarista, abolicionista e suas variantes: legalista, também 

referida como regulamentarismo moderno; neoabolicionista, também referida como 

abolicionismo sueco. Estes sistemas (e suas variantes) são conjuntos de elementos 

axiológicos organizados em diretrizes para fixar o significado da prostituição na 

ótica desejada pelo poder (poder como expressão do exercício do monopólio do 

controle social definido pelos agentes que, nas relações dos seres humanos em 

sociedade, se elevam como governo) (grifo nosso).  

Bom recordar que o direito é o controle formal do poder-governo, ou seja, o 

direito como serviço público. Daí porque a expressão sistemas políticos-jurídicos 

com hífen: uma justaposição sem elementos de ligação porque os elementos 

políticos e jurídicos formam uma unidade com significado próprio: embora o 

poder (o político propriamente dito) seja o comando da coisa pública, será o direito, 

entretanto, que lhe irá conferir a necessária legitimidade para se estabelecer (embora, 

sob a capa do direito, seja possível várias distorções de legitimidade: nem tudo legal é 

legítimo) (grifo nosso).  

No que interessa a esta pesquisa, identificam-se em relação à temática da 

prostituição a existência de multíplices sistemas, e, por consequência desta profusão 

identificam-se muitas disceptações axiológicas acerca dos padrões culturais, 

religiosos e éticos (discursos e ações legítimas porque - independente de 

concordância com as bandeiras - são posturas de boa-fé visando às mudanças 

sociais), mas, também, apuram-se os muitíssimos interesses político-partidários, 

religiosos e econômicos dissimulados relativamente a eles (padrões), seja para 

conservá-los, seja para demoli-los. 

Tudo sopesado, porém, poder-se-á distinguir os principais sistemas políticos-
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jurídicos de enquadramento da prostituição, como já enunciados no primeiro 

parágrafo deste capítulo: o proibicionista, o regulamentarista e o abolicionista, tidos 

como clássicos. Cogita-se de mais dois sistemas, o legalista e o neoabolicionista, os 

quais, segundo Duarte (2016), são apenas variações operadas no âmbito teórico do 

modelo clássico tríplice (respectivamente dos sistemas regulamentarista e 

abolicionista).  

Esses sistemas não são de aplicação rígida, e cada país costuma adaptá-los à 

sua realidade. Por exemplo: Embora Holanda e Alemanha sejam países legalistas 

(vale repetir: o legalismo é uma variante do sistema regulamentarista), o sistema 

político-jurídico legalista apresenta-se em figurino diferente para as profissionais do 

sexo destes países: enquanto na Holanda os empregadores possam definir os preços 

dos serviços, as atividades desempenhadas e os clientes, na Alemanha estas decisões 

são tomadas pelas profissionais.5 

 

2.1 Sistema político-jurídico proibicionista 

 

O sistema proibicionista conjectura e declara a prostituição como um 

comportamento repudiável (o que não se poderá colocar em discussão; é premissa 

irrenunciável). Neste sentido, a prostituição é evento relevante e ponderoso, pois, se 

tolerado, perpetrará inaceitáveis violações quer a moral, quer ao sentimento religioso, 

quer aos direitos humanos, ou a todos eles. Sendo assim - e nisto de maneira 

gravemente distinta dos outros sistemas políticos-jurídicos - reprova-se agudamente 

a atividade, proscrevendo não apenas a prestação de serviços sexuais, mas, também, 

o agenciamento derredor a prestância e a clientela anexa à função meretrícia. 

Para validar a teoria que embasa o inexorável sistema proibicionista, seus 

apologistas, na tentativa de conter a prostituição, têm invocado - diga-se - até o 

princípio econômico da oferta e da procura ao pressuposto de que, proibindo-se a 

 
5 “The vast majority of the prostitutes (95%) see themselves as self-employed rather than as 
employees, but at the same time the involvement of operators in the activities of prostitutes is such 
that in many cases there are in fact employer-employee relationships. There is a new trend for the 
financial relationship between the operator and the prostitute to be disentangled, with the customer 
paying for the two elements (room rent and services) separately. In addition to agreements on working 
hours, charges and mode of payment there are often various agreements and rules on e.g. safe sex, use 
of drugs, style of dress and cleaning, which are found in the house rules.” (WIJERS, 2008, p. 07). 
“The owner is not involved in managing the women’s activities, prices, or clients, but does provide 
amenities for health and security, including video monitoring of the premises. (The Netherlands lacks 
com- parable hotel brothels.) Germany also features sauna clubs, which are brothels that provide 
customers with an array of recreational and erotic services.” (WEITZER, 2017, p. 378). 
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clientela como elo de procura (de bens e serviços ilícitos), a prostituição como elo 

oferente de bens e serviços (também ilícitos) irá desaparecer. Contudo, a cautela 

preventiva falha por compreender o meretrício apenas como um problema de ordem 

econômica (e mesmo legislativa e de responsabilidade policial), desconsiderando -lhe 

as outras variáveis estruturais de matrizes sociológicas (grifo nosso). 

A referência econômica é interessante para demonstrar que a concepção 

proibicionista nem sempre está atrelada a motivações religiosas ou moralistas, 

como possa parecer. Expressando-se mais analiticamente: a referência econômica é 

uma estratégia adotada para proibir a prostituição (grifo nosso).6  

De destacar que alguns estados adotam o sistema político-jurídico 

proibicionista por avaliar a prostituição como um símbolo de exploração sexual 

indigna e desonrante da pessoa humana e, portanto, uma irreconciliável violação aos 

direitos humanos, de tal forma que não se deverá fazer distinção entre as 

prostituições voluntária e a forçada, proibindo-as por traduzirem (ambas) 

degradantes formas contratuais ilícitas de compra e prestação de serviços sexuais. 

Para além dos EUA, nos dias que correm (2021), o modelo ou sistema 

proibicionista é também adotado pela China, Malta, Tailândia, Eslovênia, e em outros 

países do Leste Europeu (TAVARES, 2006), bem como no Irã. Neste último país as 

leis são mais implacáveis, severas e incluem sanções cruéis como as chibatadas 

(AFONSO, 2014). 

E mais. A respeito da experiência proibicionista vivenciada em Portugal, 

Tavares (2006) relata: 

 

O proibicionismo acentuou a exposição das prostitutas a perigos vários, onde 
às agressões e assaltos havia que juntar as rugas policiais. O medo da polícia 
que as levava presas não residia apenas na consequente perda de liberdade, 
com o que isso significava, nomeadamente o abandono forçado dos filhos e a 
humilhação. O temor da polícia também advinha das experiências de abusos 
policiais e da forma discricionária como estes exerciam a autoridade 
(OLIVEIRA, 2004, p. 31-32 apud TAVARES, 2006, p. 03). 

 

Uma vez em situação de exploração, a prostituta passa a ser treinada 

psicologicamente para que não busque a ajuda das autoridades públicas. Nas palavras 

de Melba Robinson, diretora do Projeto de Resgate a Vítimas de Tráfico Sexual do 

Exército da Salvação, “Eles treinam as mulheres psicologicamente para acreditar que 

 
6 Entendo que o proibicionismo estadunidense surge do entendimento da prostituição como 
incompatível com a dignidade da pessoa humana. 
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a polícia não vai ajudá-las e que, na verdade, elas que serão detidas se buscarem 

alguém” (ROBINSON, 2017, p. 12 - transcrição na conformidade de entrevista 

concedida a Revista Eletrônica Azmina) (grifo nosso).  

Temendo ser abordada e detida pela autoridade policial, a prostituta se torna 

vítima fácil do agenciador. Este, em troca de participação no lucro do serviço sexual, 

lhe promete proteção contra a polícia, segurança contra malfeitores e captação de 

clientela, o que findará em pseudos guaridas, porque na verdade o que se objetiva é a 

exploração da profissional do sexo, obrigando-a a rotina de trabalhos exaustivos.  

Na ausência de denúncia formal por parte da prostituta ou do cliente, a 

fiscalização dos ambientes em que ocorrem esses abusos é muito difícil, isso porque 

eles atuam sob fachadas legais, como casas de massagem, clubes de strip-tease ou, 

ainda, saunas. 

Há que se fazer o seguinte registro: Para a pesquisadora do Centro de Estudo e 

Pesquisa em Prostituição da Califórnia, Melissa Farley, “cafetões são extremamente 

criativos e entendem muito bem como burlar as leis locais e descrever algo como 

qualquer outro serviço não ligado à prostituição” (ROBINSON, 2017, p. 10). 

A proibição, portanto, não elimina a prostituição e favorece a sua 

clandestinidade. Pode-se diagnosticar que nos países que perfilham o sistema 

político-jurídico proibicionista há tráfico sexual caracterizado pela prestação de 

serviços sexuais de forma oculta. 

Diante do exposto, impõe-se concluir que a proibição inflexível da prostituição 

e a punição severa dos atores nela envolvidos não são suficientes para diminuir as 

mazelas sociais e tampouco extingui-las. Averígua-se que sob a égide proibicionista, o 

sistema produz o inumano silenciamento da trabalhadora do sexo, a qual, mesmo 

vítima de abusos perpetrados por seu cliente ou agenciador, teme também ser punida 

pela autoridade estatal (desde o policial ao promotor e magistrado). 

 

2.2 Sistema político-jurídico regulamentarista 

 

Em sua versão inaugural, o sistema político-jurídico regulamentarista 

dimensionava a prostituição como um fato social não erradicável, de sorte que o 

estado, através de regulamentação não deveria punir a prostituta, mas tão somente 

cuidar em minimizar os danos sociais intrínsecos e derivados da perenidade 

meretrícia. 



 

 

110 

 

Em análise rasa e por palavras populares, pode-se inferir que o modelo 

regulamentarista pressupunha a prostituição como uma espécie de mal necessário 

para o controle da monogamia, e que por não se poder dispensar e nem punir a 

prostituta (protagonista anti-herói necessário à narrativa oficial do teatro político-

jurídico), dever-se-ia, a título de uma espécie de comiseração do poder público, impor 

o atendimento a regras diversas impostas pelo estado porque tal regulamentação 

seria benemérita de todas as partes (grifo nosso). 

Este modelo se difundiu amplamente, sendo adotado pela maioria dos países 

europeus no século XIX (TAVARES, 2006). 

Na vigência do sistema político-jurídico regulamentarista a prostituta era 

submetida ao controle do poder público: se lhe exigia uma espécie de inscrição 

administrativa da atividade meretrícia, tornava-lhe obrigatória a consulta e o 

custeamento de exames médicos. A fiscalização policial dos espaços destinados à 

prostituição e à internação compulsória da prostituta infectada por doenças venéreas 

são demonstrações da logística gerencial do estado regulamentarista (MACHADO, 

2017). Tais exigências, contudo, não alcançavam o cliente, creditando-se 

exclusivamente à mulher prostituta a “raiz de todo o mal” (TAVARES, 2006, p. 02). 

Fundamentada numa declarada postura sanitarista, o regulamentarismo 

contribuía para o controle de doenças venéreas, mas, também, de modo latente (sob 

capa moralista) contribuía para a observância formal da monogamia. Ora, o regime 

monogâmico é aquele imposto à fidelidade das relações sexuais dos cônjuges 

enquanto se mantiver vigente o seu casamento. Então, para que a f idelidade 

masculina não fosse causa da ruptura do contrato de casamento, a monogamia era 

indulgentemente definida com a tolerância do homem casado se satisfazer 

sexualmente com mulher prostituta. 

Com o passar do tempo, conquistas do movimento feminista e das 

organizações ou coletivos de prostitutas forjaram modificações teóricas na primeva 

concepção regulamentarista, dando origem a uma variação conhecida como legalista 

(ou regulamentarismo moderno), ou até mesmo origem a um sistema político-

jurídico próprio. Nada obstante, países como a Áustria e a Grécia mantêm o controle 

estatal regulamentarista aplicado às prostitutas. No Grécia, por exemplo, a prostituta 

se submete obrigatoriamente a três exames médicos mensais e, caso se registre como 

tal, se lhe veta o direito ao casamento (TAVARES, 2006) 
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2.2.1 Sistema regulamentarista moderno ou legalismo; ou sistema político-jurídico 

legalista 

 

Não vamos adentrar na disputa academial, mas discute-se se o legalismo é 

uma revisão do sistema político-jurídico regulamentarista adaptada ao tempo 

moderno desde o ano de 2000 (MACHADO, 2017) - e por isso uma variante do 

mesmo - ou se o legalismo ostenta autonomia de sistema político-jurídico pela 

especialidade de sua estrutura e funcionamento bem caracterizados.  

Para fins deste artigo foram tomadas como de equivalência sinonímica o 

regulamentarismo moderno e o sistema legalista. Tendo como país prógono a 

Holanda, alcançou a Alemanha em 2002 (SAHUQUILLO, 2017, grifo nosso).  

Diferindo da versão regulamentarista tradicional, principalmente por 

considerar a prostituição como uma atividade profissional sem distingui-la 

moralmente das demais ocupações (superando a avaliação de mal necessário), 

entende de afiançar a profissional do sexo os direitos civis, trabalhistas, 

previdenciários, tributários etc. conferidos a outros trabalhadores. Ou seja, dá-se 

nova tônica a prostituição: havendo consentimento entre pessoas maiores e em gozo 

de sua capacidade civil, nada estaria jurídica ou moralmente reprovado (grifo nosso). 

Pode-se afirmar que no modelo legalista há a valorização da liberdade sexual, 

na medida em que se encara a prostituta como livremente capaz e, por corolário, a 

prostituição como uma profissão lícita. A baila citar a arguta percepção de Lipovetsky 

(2004, p. 27): “No campo da sexualidade, por exemplo, cada um está livre hoje, para 

fazer o que bem entender, sem que a sociedade possa condená-lo.”. Portanto, foi em 

decorrência desta ascensão conceitual de liberdade e maioridade aplicada ao meio 

meretrício que sobreveio a corrente legalizadora da prostituição substratificada no 

livre consentimento entre adultos. 

Com esta enquadradura civil e trabalhista, outra não poderia ser a diretriz do 

Direito Penal, daí porque em searas do sistema ou modelo legalista somente será 

criminalizada a exploração sexual abusiva, por exemplo, a prostituição praticada por 

menores de idade e incapazes e aqueles que de qualquer maneira se veem forçados a 

praticarem sexo remunerado.  

Com efeito, no sistema legalista é livre o exercício da prostituição agenciada, e 

de todas as atividades que a englobam, como as empresas e agências que 

intermediam relações sexuais. Os bordeis poderão funcionar, desde que possuam um 
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alvará público, o qual será concedido se houver o atendimento a todas as posturas 

exigidas pelo poder público. De tal sorte, a profissional do sexo terá melhores 

condições operacionais para o exercício da sua atividade. 

No sistema legalista passa-se a ter mais segurança, de que, a título de exemplo, 

a juridicidade na exigência das dívidas provenientes da relação entre cliente e 

profissional (DUARTE, 2016). E ainda: carteira de trabalho assinada e, por 

consequência, a fruição dos benefícios provenientes assegurados aos demais 

trabalhadores, notadamente os previdenciários na medida em que se lhe permitiu 

filiar contributivamente para a previdência social.  

Também se admite o exercício da prostituição autônoma.  

Movimentos ativistas brasileiros defendem a adoção dessa ressignificação do 

regulamentarismo (CAMINHAS, 2020). 

Não se poderá encerrar esta seção da pesquisa sem se ater que há também 

deveres. Veja-se que se passa a exigir da profissional do sexo o registro de licença 

municipal, bem como o recolhimento de impostos. Elipsa-se dentre os deveres a 

obrigação de submissão aos exames médicos periódicos ou à internação compulsória 

para tratamento de doenças venéreas, como outrora obrigava o modelo 

regulamentarista tradicional (DUARTE, 2016). 

 

2.3 Sistema político-jurídico abolicionista  

 

Acolitado pelo Brasil, o modelo abolicionista surge no fim do século XIX como 

uma reação à regulamentação da prostituição tencionando a própria extinção do 

meretrício (DUARTE, 2016). 

No sistema político-jurídico abolicionista a prostituição é considerada uma 

modalidade de violência contra a mulher, uma forma de escravidão contemporânea 

por se lhe restringir a liberdade e subtrair a cidadania.  

Avaliada como vítima, a prostituta não merece punição pela conduta, sendo 

interesse (dever) do estado a promoção da sua integração na sociedade, determinação 

para a qual deverá promover os meios educacionais e de qualificação profissional que 

lhe possa permitir desenvolver competências no mercado de trabalho legal (por 

exemplo: parceria com o setor privado, edição de normas premiais de isenção ou 

diferencial tributária para ofertantes de emprego ou de vaga escolar gratuita ou em 

menor preço etc.). 
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Nesse sentido, Tavares (2006) afirma: 

 

O movimento abolicionista considerava (e considera) a prostituição como 
uma escravatura incompatível com a dignidade das pessoas, colocando a 
prostituta na situação de vítima que não deve ser punida, mas sim 
incentivada a deixar a prostituição e a inserir-se socialmente. A prostituta 
não é punida, mas sim a exploração comercial da prostituição ou a atividade 
de proxenetismo (TAVARES, 2006, p. 02-03). 

 

Não há que se cogitar, portanto, da criminalização da prostituição, mas, sim, 

na repressão a exploração sexual revelada no lenocínio ou proxenetismo, modo de 

agir cingido ao comportamento de pessoa que recruta, organiza e se beneficia da 

profissional do sexo. 

Lenão é a pessoa que vive do comércio da prostituição, também denominado 

de proxeneta. Ora, o lenocínio como ação de tirar proveito financeiro do comércio 

carnal alheio (seja promovendo-o ou constrangendo alguém à sua prática) engloba as 

mesmas atribuições do proxeneta, eis que ambos tornam exequível o meretrício 

principalmente pelo arregimentando de clientes e pela facilitação das diversas 

práticas de contato ou relação sexual (e mesmo de sexo sem penetração), seja em 

prostíbulos, bordéis, ou nos espaços públicos (popularmente pontos ou pontos de 

rua). Na realidade são sinônimos para uma só atuação (grifo nosso). 

Malgrado o modelo abolicionista seja caracterizado pelo incentivo oficial às 

políticas públicas de reintegração social da prostituta, bem como pela penalização do 

lenão ou proxeneta - também referido como rufião, gigolô e cafetão - para Tavares 

(2006) o sistema abolicionista é inconsistente com o valor da liberdade   individual 

na medida em que assume matiz moralista, ou seja, ao indicar a      reinserção social 

da prostituta escancara o reforço da reprovação moral sobre a conduta à capa de uma 

espécie de legalismo moral que, no particular, não considera a possibilidade do 

exercício da liberdade individual daquela que se envereda pela prostituição.  

Ao que se verifica, a crítica abolicionista na questão da liberdade individual 

considera que a prostituição possa ser o resultado da condição ou circunstância de  

pobreza ou necessidade de munir-se com o necessário para o sustento material 

mínimo de sobrevivência, e que está situação de vulnerabilidade se antepõe a livre 

escolha dos atos pessoais. 

A forma como alguns países aplicam o abolicionismo também é fonte de 
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críticas. A esse respeito, apreciando tanto a prostituição da mulher, quanto a do 

homem, Duarte (2016) pondera bem: 

 

[...] o abolicionismo, muitas vezes, se limita a não punir a atividade do 
prostituto enquanto vítima, mas não veicula quaisquer políticas públicas de 
efetiva proteção a estes profissionais do sexo, o que acaba gerando um 
abolicionismo utópico: sob o discurso de querer acabar com a prostituição, 
criminaliza-se a conduta do lenão, mas, além de não efetivar as punições em 
relação a este, não pratica quaisquer atos efetivos em prol dos prostitutos 
tendentes a dar-lhes oportunidades para largar este ramo de vida, 
considerado tão ‘prejudicial’ (DUARTE, 2016, p. 04).  

 

Desincentivado pelo estado - que se porta omisso sem a execução de medidas 

públicas eficazes ao combate à prostituição e apoio à profissional do sexo - muito 

dificilmente a meretriz conseguirá abandonar a prostituição, restando-lhe a atuação 

neste cenário criado pela insensibilidade e irresponsabilidade governamental.  

Como já mencionado, o Brasil é um desses países que, embora proíba o 

lenocínio e a existência de casas de prostituição agenciadas, não propõe sequer 

medidas eficazes para o combate e a fiscalização destes estabelecimentos. 

Diante disso, o estado que se compromete a proteção da prostituta acaba por 

ser o causador de exclusão social. Quando se proíbe as práticas de lenocínio, mas não 

se pune o cliente, não se abole a prostituição. 

Impossibilitada de ter formalmente um empregador, a mulher prostituta acaba 

por exercer a profissão nas ruas, ou em ambientes insalubres. 

Destarte, constata-se, na prática, a ineficácia do modelo abolicionista 

tradicional. Como resposta a esta deficiência surgiu uma nova concepção, fortemente 

influenciada pelo movimento feminista antiprostituição, advogando a majoração à da 

repressão às atividades comerciais relacionadas à prostituição e correlata ênfase à 

criação de políticas públicas de proteção à profissional do sexo. 

Esta ressignificação deu origem ao chamado neoabolicionismo, também 

referido como abolicionismo sueco. 

 

2.3.1 Sistema político-jurídico neoabolicionista ou neoabolicionismo (abolicionismo 

sueco) 

 

Adotado na Suécia, desde janeiro de 1999, o neoabolicionismo é uma releitura 

do abolicionismo tradicional (MACHADO, 2017). Sua principiologia está construída 
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no binário combate e punição: para combater a prostituição é necessário punir 

além do agenciador, também o cliente, posto que sejam ambos os responsáveis por 

fazer da prostituição um negócio rentável. Portanto, na conformidade do modelo 

pune-se, penalmente, tanto o explorador do comércio carnal alheio, quanto o 

financiador das diversas práticas de contato ou relação sexual com a prostituta, sendo 

reservado a este último (o cliente) penas que se dosimetriam desde a multa até à 

restrição de liberdade (grifo nosso). 

A respeito do cliente, explica Tavares (2006):  

 

A ideia central defendida por este movimento é que no abolicionismo do 
século passado, o cliente ficava invisível, dado que os homens são educados 
para dominar pela força, pelo dinheiro e pelo sexo. Nesta nova forma de 
abolicionismo, seriam eles o alvo fundamental, pois se não existissem 
clientes, não haveria prostituição. Reconheça-se que, apesar de ainda não 
existir uma avaliação aprofundada destas medidas, surgem alguns 
indicadores de que a clandestinidade aumentou, com consequências graves 
para a vida das mulheres que se prostituem e, ainda, que muitos homens 
suecos vão procurar este serviço a outros países (TAVARES, 2006, p. 04). 

 

Atualmente o neoabolicionismo vem ganhando larga expansão. A 

criminalização do cliente, por exemplo, já foi aprovada no Canadá, Cingapura e 

Coreia do Sul, além da França, Irlanda, Irlanda do Norte (MACHADO, 2017). 

O neoabolicionismo tem suas raízes no movimento feminista antiprostituição, 

herdando dele a interpretação da prostituta como vítima do sistema social porquanto 

a atividade por ela exercida é uma autêntica violência patriarcal contra a mulher 

(leia-se sem atenuação: escancarada dominação masculina sobre o sexo feminino).  

Por conseguinte, assim como no sistema abolicionista, a prostituta não será 

punida pelo desempenho das suas atividades e obterá: 

 

• O resguardo estatal para o enfrentamento dos potenciais perigos a 

incolumidade da sua saúde e da sua vida (decorrentes que são da ocupação 

profissional); 

• Política estatal contempladora de ações de apoiamento aquela que optar 

por renunciar ao meretrício. 

 

Embora seja um avanço em relação ao modelo abolicionista, Manuela Tavares 

(2006) pontua que o neoabolicionismo, na prática, não tem apresentado os 

resultados esperados. Existem indicadores de que a prostituição exercida de forma 
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clandestina aumentou, detectando-se que houve um aumento do turismo sexual de 

homens que procuram o serviço de prostitutas em outros países.  

Em síntese, as principais pautas defendidas pelo neoabolicionismo são o fim 

do sistema que sustenta a prostituição, a proteção jurídica à profissional do sexo, a 

penalização de qualquer tipo de exploração comercial da prostituição, e a penalização 

e conscientização do cliente que, por ser ele o sustentador da indústria sexual, passa a 

ser o alvo principal de medidas corretivas como, por exemplo, a educação sexual e as 

penalizações na esfera penal.  

 

3 A PROSTITUIÇÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA DOS SÉCULOS XX E 

XXI 

 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão - França, 1789 - foi 

redigida em frêmito revolucionário, sob o brado dos ideais de Liberdade, 

Igualdade, Fraternidade - bandeiras da revolução francesa nas quais a Declaração 

se baseou (grifo nosso). 

A extinção da monarquia absolutista na França e a estreia da república naquele 

solo trouxeram a luz novas valorizações eidéticas, as quais não ficaram ali contidas. A 

seu padrão, o Documento prestou para inaugurar (ou para plasmar) um novel modelo 

de estado (e governo, como elemento diretivo - e sociedade, como plexo relacional de 

governados) que se irradiou para todo o mundo com a qualificação da liberdade como 

direito natural e imprescritível (natural por ser direito comum a todos os seres 

humanos; imprescritível por não poder ser revogado por nenhum governante ou 

legislador).7 

Esta valorização da liberdade individual alcançou também o mundo da 

economia, traduzindo-se em ideologia que advoga a extensão conceitual para a 

liberdade mercadológica. Pode-se inferir que foi através desta avaliação 

contratualista (equivocada ou não) que a prostituta houve, desde então, mais 

organizadamente por reivindicar o seu reconhecimento como prestadora de serviço e, 

 
7 “[...] As transformações trazidas pela Revolução Francesa, porém, não se mantiveram apenas na 
França e espalharam-se pelo mundo. Elas foram: Fim dos privilégios da aristocracia (nobreza e clero) 
na França; Fim dos resquícios do feudalismo e início da consolidação do capitalismo; Queda do 
absolutismo em toda a Europa; Inspirou os movimentos de independência na América, sobretudo das 
nações colonizadas pela Espanha; Popularizou a república como forma de governo; Popularizou a ideia 
de separação dos poderes; Garantiu a aplicação dos ideais liberais de liberdade individual do lema 
‘todos os homens são iguais perante a lei’; Consolidou o nacionalismo enquanto ideologia de 
reconhecimento do dever patriótico.” (SILVA, s.d., p. 07). 
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como tal, uma profissional do sexo. Esta postura pelo reconhecimento da prostituta 

como prestadora de serviço poderá ser identificada no Brasil em dois importantes 

eventos do século XX: 

1º A criação em julho de 1987 da Rede Brasileira de Prostituição (RPB) 
que deu início ao combate à postura abolicionista do Estado brasileiro. Dois 
nomes merecem destaque nesta construção: Maria Lourdes Barreto e 
Gabriela Leite (MACHADO, 2017, p. 66);  
2º A criação no ano de 1992 da ONG DAVIDA - organização não 
governamental DAVIDA, ONG que foi liderada por Gabriela Leite 
(CAMINHAS, 2020, p. 3; MACHADO, 2017, p. 66).  

A RPB apresenta dentre os seus objetivos a promoção da cidadania e dos 

direitos das prostitutas, e a articulação das associações com vistas ao fortalecimento 

da identidade profissional, tanto quanto a redução dos estigmas e discriminações 

sofridos pela classe, tudo visando à melhora da qualidade de vida da profissional do 

sexo.  

A RBP teve como conquista o reconhecimento, a partir de 22 de outubro de 

2002, da inclusão da ocupação profissionais do sexo na nova versão da 

Classificação Brasileira de Ocupações do MTE - CBO 2002 (MACHADO, 2017, grifo 

nosso). 

Pois bem. 

O reconhecimento da ocupação pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

permitiu a elevação da profissional do sexo como contribuinte do sistema 

previdenciário - INSS, o que lhe assegurou acesso a benefícios previdenciários, 

destacadamente a aposentadoria especial disponível a todo trabalhador cuja 

ocupação o sujeitasse a condições prejudiciais à saúde.  

Para além do reconhecimento da ocupação, o legado da RPB criou um 

sentimento de união entre a classe, propiciando o surgimento de mais de 10 

associações de prostitutas espalhadas por todo o território nacional (CAMINHAS, 

2020), proporcionando maior visibilidade à classe por “formar lideranças, intervir 

nas políticas públicas, participar nas instâncias de controle social, manter o vínculo 

com as prostitutas nos seus locais de trabalho, discutir os direitos conquistados e 

lutar por mais direitos.” (CARMEN apud CAMINHAS, 2020, p. 08).  

Em pesquisas dirigidas aos portais virtuais das associações de prostitutas de 

diversas regiões do Brasil, puderam ser identificadas as seguintes principais 

reivindicações ou pautas: a) regulamentação, central para a discussão da prostituição 
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como trabalho; b) acesso à saúde, preventiva e curativa; c) redução da violência nas 

casas de prostituição, nas relações com os clientes e diante das forças policiais; d) 

transformação de representações sociais das prostitutas e dos padrões de desrespeito 

(CAMINHAS, 2020). 

As reivindicações revelam o sentimento da classe quanto ao desamparo estatal 

(verdadeira negação da cidadania a profissional do sexo), principalmente no que diz 

respeito a direitos mais plenos a saúde e a segurança, haja vista que ainda em 2021 a 

prostituta brasileira continua sendo vítima constante de agressões físicas, verbais e 

morais. 

Em relatos, as profissionais afirmam que os principais riscos a que se expõem, 

no oficio, são o de contraírem “alguma DST, e o de serem agredidas, roubadas e até 

mesmo assassinadas por clientes.” (Acerca de relatos de ameaças e assassinatos 

cometidos em desfavor da mulher prostituta - AFONSO, 2014, p. 109). 

Além de sofrer violência por parte do cliente, a prostituta também enfrenta 

violência e corrupção policiais. Recorta-se, no essencial, do relato da profissional do 

sexo Isabel (garota de programa): 

 

[...] Todos os lugares onde trabalhei no Brasil têm casos de suborno, de 
arrego policial, mas o pior estado, eu acho, de casos de suborno é o Rio de 
Janeiro. [...] Assim, em todos os lugares tem arrego, a polícia, em tudo 
quanto é lugar eles querem pedir dinheiro pra gente trabalhar na rua, eles 
querem pedir dinheiro pra gente trabalhar no apartamento, pra gente 
atender em motel, eles querem mandar no nosso próprio corpo. Ou a gente 
paga com dinheiro, ou a gente paga com sexo, a gente tem que pagar de 
alguma forma, ou comprando drogas na mão da polícia, de alguma forma a 
gente tem que pagar (ISABEL, 2014, p. 02). 

 

Em que pese o ordenamento jurídico nacional não punir o desempenho de 

serviços sexuais em troca de remuneração, o Código Penal Brasileiro (CP), em seus 

artigos 227 usque 230, criminaliza as atividades do entorno da prostituição, dentre 

estas o lenocínio, sendo proibidas, respectivamente, as práticas da mediação para 

servir à lascívia de outrem, o favorecimento à prostituição ou outra forma de 

exploração sexual etc. A disposição do art. 229 do código penal merece especial 

atenção: Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra 

exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário 

ou gerente: Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa (BRASIL, 1940). 

O tipo criminaliza a manutenção, por terceiros (donos e/ou gerentes), de locais 

destinados ao exercício da prostituição agenciada. O artigo 229 do CP, entretanto, 
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não pune a prostituta que disponibiliza local para a realização dos seus serviços, ou os 

bordéis em que a prostituição atua de maneira autônoma, podendo-se caracterizar o 

Brasil como um país abolicionista em relação à prostituição.8 

Retomando. A problemática reside na marginalização imposta à atividade 

meretrícia, uma vez que os ambientes em que ocorre a prostituição agenciada 

continuam existindo sob fachadas legais, como que desobrigados de serem 

fiscalizados pelos órgãos competentes, permitindo que a prostituta oficie em 

ambientes insalubres, suscetível a violência e abusos por parte dos donos desses 

estabelecimentos (grifo nosso).  

Outro aspecto causado pela proibição de casa de prostituição é que muitas 

vezes a prostituta se vê obrigada a exercer a sua atividade nas ruas, aonde, por se 

encontrar mais exposta, se torna alvo mais fácil das violências físicas e verbais, além 

de humilhações e de agenciadores que também atuam nas ruas (AFONSO, 2014). 

Sobre episódio experimentado nas ruas, Rebeca, garota de programa, relata:  

 

Ah, a gente tinha... eu, e acho que era... foi num sábado né... eu e umas 
colegas, de final de semana, a gente, todas se arruma, se arruma né, daí a 
gente estava todas se arrumado... cabelo, assim, escovado... Daí passou um 
carro, xingando ‘suas biscate, puta...’, não é... e pegou e tacou ovo, começou a 
tacar ovo nas meninas. Algumas acertaram, outras não... jogou na parede... E 
aquele dia... parecia que a gente... a gente se sentiu humilhada mesmo. Eles 
trataram a gente como lixo. Passou outro carro... só que, é, a... a gente, como 
é que se fala, é ser humano também. A gente vota  (REBECA apud AFONSO, 
2014, p. 106). 

 

Seja na rua, ou em casa ilegal de meretrício, a prostituta se encontra submetida 

à alta vulnerabilidade. A profissional do sexo é uma vítima do próprio sistema 

político que não proíbe a prostituição, mas não assegura as condições para o exercício 

do meretrício posto realmente a salvo de perigos.  

Para as sociedades do Brasil dos séculos XX e XXI a prostituta é encarada 

como alguém que não se emoldura ao padrão moral social. É como alguém diferente, 

 
8 Grassa em controvérsias doutrinária e jurisprudencial  o tipo penal criminalizador da manutenção 
dos bordéis em que se exerça a prostituição agenciada. A dissensão é fomentada pelo debate acerca da 
constitucionalidade em face dos princípios da intervenção mínima e da dignidade da pessoa humana, 
apreciados e ponderados, por alguns, como violados pelo Art. 229 do Código Penal (confira: CRUZ, 
2017; SILVEIRA, 2015). Também existe divergência quanto à tipicidade da ação. Há os que avaliam a 
conduta como socialmente tolerada, portanto, compreendem que sobre a mesma incide o principio da 
adequação social, tornando a conduta atípica; outros há que tem se posicionado pela não aplicação do 
princípio da adequação social (confira: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas-Corpus nº 
104.467-11-RS, 2011; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 168.337-5-SP, 2018; 
RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Ação nº 0056213-63.2010.8.19.0004, 2011, Decisão 
Monocrática do magistrado André Luiz Nicolitt). 
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que não possui a mesma atribuição valorativa (simpatia e empatia) e nem os mesmos 

direitos dos cidadãos. Essa afirmação pode ser identificada do relato de Rebeca. 

Acerca da igualdade entre cidadãos, vale destacar: 

 

Ser igual é correspondente a ser respeitado como sujeito de direito, isto é, 
um indivíduo que deve ter seus direitos assegurados e pode, inclusive, 
reclamá-los. As relações de reconhecimento aparecem nesse momento como 
imprescindíveis, apresentando-se como soluções para o desrespeito sofrido: 
é preciso ser reconhecido como alguém moralmente imputável para estar no 
rol daqueles que estão legalmente protegidos. Enxergar ‘as prostitutas como 
cidadãs’ completa esse sentido e assinala que as profissionais do sexo 
precisam se assemelhar aos outros (ser reconhecidas por eles) que já são 
cidadãos (CAMINHAS, 2020, p. 10). 

 

A respeito do estigma da prostituta como subcidadã, Oliveira (2008) leciona: 

 

O sujeito estigmatizado fica assim, exposto à diferentes formas de violência. 
A violência de se anular e se conformar com o estigma, uma vez que qualquer 
reação que se possa ter é inibida pelas humilhações e pela aceitação de si 
mesmo como pior. A violência de se calar diante das situações de humilhação 
vivenciadas, de ser socialmente condenado e do silêncio que acompanha essa 
condenação, na medida em que falar sobre a posição de estigmatizado que se 
ocupa é causar desconforto, aumentar o sentimento de culpa e reforçar ainda 
mais a posição de indesejável. O sujeito se inibe diante da possibilidade de 
presenciar situações que possam destacar o estigma e passa a evitar os 
outros, bloquear relações isolando-se em si mesmo (OLIVEIRA, 2008, p. 
152). 

Nesse contexto, verifica-se que a prostituta, embora tenha conquistas 

asseguradas normativamente, ainda se encontra submetida à descriterioso 

tratamento isonômico normativo, ou seja, a norma previdenciária que se lhe diz 

pertinente, por exemplo, irreleva as diferentes condições do exercício laboral 

meretrício, não avaliando a desigualdade anexa a ocupação da profissional do sexo.  

A regulamentação efetiva promoveria direitos condizentes com a realidade da 

prostituição, tais como, por exemplo, a aposentadoria em condições especialíssimas 

(inferior ao tempo de 25 anos). Redução facilmente justificada para tempo menor 

pela inescondível vulnerabilidade emergente dos riscos da profissão, e  de 

peculiaridades como a opção preferencial do cliente pela prostituta mais nova. 

Segundo Albuquerque (2008, p. 57), este fenômeno cronológico é indiscutível, a 

saber, reconhece-se indubitavelmente que há a “busca por prostitutas mais jovens”.  

Tudo isto vem comprovar que o tempo de 25 anos para aposentação da 

prostituta é extremamente irreal, devendo-se ser revisto com a admissão de se estar 

diante de particularidade de jubilamento especialíssimo: o indiscutível alto grau das 
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condições expositivas da vida e saúde inerentes a profissional do sexo. A profissional 

Cristina, que foi prostituta por 12 anos, declara que “a prostituição acaba com a gente, 

mata a gente”, afirmando que é impossível a permanência na profissão por muito 

tempo (CRISTINA apud AFONSO, 2014, p. 125).  

Embora atualmente os movimentos pró-regulamentação estejam organizados 

no Brasil desde a década de 1990, há discursos que se posicionam total ou 

parcialmente contrários à prostituição, apontando-a como uma forma de violência 

contra a mulher, e até mesmo uma modalidade de violação aos direitos humanos. 

Partilha dessa visão a chamada vertente radical do feminismo, além de grupos 

conservadores e religiosos. Segundo Corrêa e Olivar citado por Caminhas (2020, p. 

01): “Essas vozes se propagaram e se intensificaram na década de 2000, assumindo 

em 2010 a dianteira em face das legislações e dos grupos da política institucional - 

principalmente a Bancada Evangélica.”. 

Verifica-se que não há um consenso na sociedade brasileira sobre como lidar 

com a questão, em que pese o reconhecimento comum sobre a existência dos 

problemas advindos da prostituição. Ainda que discordantes, as correntes, 

abolicionista e regulamentarista apresentam soluções diferentes para o mesmo 

assunto controverso: a precariedade da situação em que vivem as profissionais do 

sexo e a inércia das autoridades públicas na adoção de medidas. 

O capítulo que se segue abordará os sistemas políticos-jurídicos de 

enquadramento da prostituição (dados acerca da eficácia, da justificativa e as 

principais críticas que se lhes são opostas), apreciando a adequabilidade ou não à 

realidade brasileira. 

 

4 CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS SISTEMAS POLÍTICOS-JURÍDICOS 

PERANTE A REALIDADE BRASILEIRA 

 

Os três sistemas políticos-jurídicos clássicos de enquadramento da 

prostituição, e suas duas variantes reinterpretativas, já foram abordados com as 

principais qualidades que lhes definem (específicas e distintivas). 

Quanto aos sistemas clássicos observou-se que tanto no sistema proibicionista, 

quanto no abolicionista, não há a eficaz promoção de políticas públicas suficientes 

para resgatar efetivamente a prostituta, o que acaba por lhe impingir uma atuação 

clandestina inconciliável com a dignidade da pessoa humana. O sistema regulador, 
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por sua vez, ao se pautar numa visão autoritária de conotação moralista e sanitarista, 

pouco faz em prol das profissionais do sexo, pois permite exercer-se sobre as mesmas 

uma forte pressão estatal resultante em subtrações de direitos. 

Frente às críticas aos três sistemas clássicos, sobressaem-se como opções mais 

acertadas as novas escolas de pensamento: a neoabolicionista e a legalista. O 

neoabolicionismo traz uma proposta de combate à prostituição e de proteção à 

profissional do sexo com maior ênfase em políticas de proteção e reintegração social, 

uma vez que considera a prostituição como forma de violência à mulher. O legalismo 

inova ao valorizar a profissional do sexo reconhecendo-a merecedora de igualdade 

profissional, protegendo-a na medida em que concede a ela direitos e benefícios 

trabalhistas, previdenciários e tributários. 

Reconhece-se que os modelos propostos pelas escolas neoabolicionista e 

legalista trazem argumentos e propostas relevantes para a discussão e a criação de 

um ambiente mais seguro para o exercício do trabalho da profissional do sexo. A 

divergência primária existente no Brasil ocorre no entorno teórico da adoção do 

neoabolicionismo ou do legalismo. 

Antes, porém, da apresentação dos argumentos a favor e contrários à ambos, 

cabe considerar alguns aspectos socioeconômicos anexos aos discursos teóricos: a 

maior parte da população do Brasil de 2021 ainda é marcada pela desigualdade de 

renda, pobreza e baixa escolaridade.9 

Estudiosos entendem que a causa da desigualdade econômica estrutural 

brasileira tem como principais fatores: as heranças coloniais, a desigualdade de 

gênero, a segregação racial, a localização geográfica e comércio exterior e o difícil 

acesso à educação (MORAIS, 2018). Esse último constitui um fator decisivo, ainda 

nas palavras do autor: 

 

[...] o problema da desigualdade econômica é estrutural e tem múltiplas 
faces, com suas raízes na formação social e histórica do Brasil. Conforme os 
mercados de trabalho se modernizaram e se tornaram mais competitivos, o 
acesso à educação se tornou requisito para que se tenha uma boa renda e 
para que se possa responder às demandas do mercado (MORAIS, 2018, p. 
09). 

 
9 Em seu estudo mais recente o Banco Mundial divulgou que o Brasil ocupa, no ano de 2018, o 8º lugar 
no ranking internacional de desigualdade de concentração de renda de acordo com o índice Gini 
(WORLD BANK, 2018). Fruto dessa desigualdade, 1/4 (um quarto) da população brasileira se 
encontra abaixo da linha da pobreza, o que equivale a 52,8 milhões de pessoas segundo os últimos 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios fornecidos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia Estatística (2020a). 
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Dados disponibilizados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA, 2020a) comprovam que 

apenas 27,4% dos brasileiros em 2019 concluíram o ensino médio. Sabe-se que hoje 

em dia a maioria dos empregos formais que proporcionam bons salários tem como 

exigência a conclusão do ensino médio.  

E mais se agrava em relação à mulher. Quando consegue ingressar no mercado 

de trabalho ainda se depara com as seguintes barreiras: a desigualdade de 

oportunidades entre os gêneros e a desigualdade salarial - tudo se traduzindo em 

menores salários e na maior presença feminina na informalidade. As mulheres 

ganham em média 22,3% a menos que os homens (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA ESTATÍSTICA, 2020a). 

Frente a estes cenários e conjunturas, levantaram-se vozes favoráveis e 

contrárias à legalização da prostituição, cujos argumentos mais discorridos são 

inventariados a seguir. 

 

4.1 Os argumentos centrais contrários à legalização da prostituição 

 

Os dados apresentados no preâmbulo deste capítulo corroboram o discurso da 

vertente feminista antiprostituição (sistema neoabolicionista). Sustenta-se que, no 

Brasil, o ingresso no meretrício é majoritariamente fruto da necessidade econômica, e 

não um ato de livre escolha. E - frisam - por não se tratar de um ato de livre escolha, 

ao se legalizar a prostituição se estará legalizando a violência ao corpo da mulher, o 

que lhe provocará danos psicológicos irreversíveis.  

O neoabolicionismo sustenta que a legalização do comércio sexual contribuirá 

para a perpetuação da dominação masculina sobre o corpo da mulher.  

O movimento antiprostituição não nega, entretanto, que uma minoria de 

mulheres exerça a prostituição por vocação ao oficio, mas não perde em conta que as 

medidas políticas devem ser adotadas calculando a maioria das mulheres que 

recorrem à prostituição devido às condições de miséria, baixa escolaridade, falta de 

oportunidades de trabalho, e porque a prestação de serviços sexuais não exige 
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qualquer estudo ou especialização, apresentando ganhos financeiros rápidos.10 

Ademais, considera que sendo a prostituição uma atividade desnecessária e 

sem utilidade, cuja finalidade é a manutenção do status quo da sociedade patriarcal, 

por consequência é irrelevante até mesmo a opinião da prostituta em relação à 

legalização. Duarte (2016) o confirma: 

 

Defendem ainda que, sobre o tema, não é suficiente a opinião das prostitutas 
(vez que estas não ousariam defender a mudança do ‘status quo’ em que 
estão inseridas), mas sim de todas as demais mulheres da sociedade, que 
seriam desfavorecidas caso essa ‘violência de gênero’ obtivesse a conivência 
estatal. Sendo assim, os interesses imediatos (de curto prazo) das prostitutas 
não poderiam ser capazes de sobrepujar os interesses mediatos (de 
médio/longo prazo) do restante da classe feminina, no sentido de findar com 
o ‘patriarcalismo’ vigente na sociedade (DUARTE, 2016, p. 06). 

 

Além da objetificação da mulher, outros mais argumentos contrários à 

legalização da prostituição são a insuficiência para combater a clandestinidade e o 

aumento dos casos de prostituição infantil (GÍMENO, 2008, apud DUARTE, 2016). 

Por fim, cabe dizer que o discurso legalizador não é unânime entre as 

profissionais do sexo, algumas delas demonstram receio, temendo que possam ter os 

seus ganhos reduzidos em decorrência da tributação. Teme-se também uma possível 

perda de sua autonomia. Outro grande temor é o estigma que se poderia sofrer com a 

anotação da profissão de prostituta na Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(AFONSO, 2014). 

Algumas profissionais do sexo, dentre elas Bruna, se posicionam contrárias à 

legalização da ocupação por acreditar que o fichamento documental dificultará o 

rearranjo da vida profissional no mercado de trabalho: “Ah porque eu ia ficar fichada 

lá, como prostituta, eu não quero ter isso no meu currículo profissional. Eu acho que 

pode trazer consequências negativas para mim no futuro, porque eu quero mudar a 

minha vida.” (BRUNA apud AFONSO, 2014, p. 126, grifo nosso). 

Temos, portanto, que há argumentos contrários à legalização disparados tanto 

por parte do movimento antiprostituição, quanto pontualmente de algumas 

integrantes do meretrício.  

 

 

 
10 A situação é ainda mais grave para a transexual. Devido ao preconceito que sofre, a prostituição é 
“tida quase como um destino, uma vez que se estima que 90% das transexuais são prostitutas, por 
conta do estigma que sofrem na busca por trabalhos ‘convencionais’.” (MACHADO, 2017, p. 28).  
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4.2 Argumentos centrais favoráveis à legalização da prostituição 

 
Em contrapartida aos discursos abolicionistas, levantam-se vozes legalistas da 

prostituição. Embora não discordem da influência das causas e fatores 

socioeconômicos na escolha para o ingresso na prostituição, o legalismo entende que 

a criminalização da prostituição e das atividades do seu entorno criam estigmas, 

isolamentos, inseguranças e maior vulnerabilidade para as profissionais do sexo. A 

escola legalista considera que a antítese se sustenta em acepções moralistas e 

misóginas a respeito da sexualidade humana.  

Outra questão levantada pelos defensores da legalização tange o direito à 

intimidade e à liberdade de escolha, entendo-se que reduzir o ingresso e a 

permanência da mulher na prostituição a questões estritamente financeiras é “um 

argumento redutor, além de misógino, pois nega, mais uma vez, o direito à mulher de 

escolher livremente como quer viver sua sexualidade.” (CECCARELI, 2008, p. 09). 

Portanto, os defensores da legalização entendem que dar força de lei a 

prostituição é valorizar a autodeterminação sexual da pessoa humana, prezando o 

direito à liberdade na medida em que se combate o ideal de que exista um único 

caminho certo a ser seguido. 

No que tange a conquista de direitos, o legalismo avalia que haverá a 

possibilidade de que a prostituição seja prestada mais frequentemente em ambiente 

fiscalizado pelos órgãos competentes, atendendo-se às exigências de higiene e 

salubridade adequadas. Haveria uma conquista de direitos à segurança e ao exercício 

profissional com dignidade, vez que as profissionais do sexo não mais teriam que 

exercer os serviços expostas aos perigos da rua e de lugares sem condições mínimas 

de asseio e medicina. 

Além dessas conquistas, a prostituta poderia trabalhar sob o regime de carteira 

profissional assinada beneficiando-se das rubricas de férias remuneradas, 13º salário, 

seguro-desemprego, licença maternidade, dentre outras. Isso não significa, 

entretanto, que as profissionais ficariam circunscritas a trabalhar sob o regime 

contratualmente formalizado da relação de emprego. Nos países em que se adota o 

modelo legalista, também se admite o exercício da profissão de forma autônoma 

(PISCITELLI, 2007, apud MACHADO, 2017). 

Os legalistas sustentam que a independência profissional proporciona 

garantias, como, por exemplo, a exigibilidade das dívidas provenientes da relação 
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entre o cliente e a profissional, podendo-se recorrer a autoridades públicas em 

situações de não pagamento pelos serviços prestados (e, não mais ao poder paralelo 

representado pela figura dos proxenetas como aptos à cobrança). 

Para as associações de prostitutas, quanto maior a igualdade entre a 

prostituição e as outras profissões, menor será o estigma e maior o respeito que a 

sociedade dedicará para com as profissionais do sexo. 

Para a pergunta Como apoiar o movimento de prostituição? Leite (2013) 

assinala e preconiza:  

 

Como apoiar o movimento de prostituição? Eu acho que é tentando ver a 
prostituição de uma forma mais leve e dentro da sociedade. Dentro de 
parâmetros metodológicos, filosóficos que dizem respeito à nossa sociedade 
e sexualidade. Ver todo sentido do corpo, o que pensamos sobre nosso corpo. 
O que é proibido e o que não é proibido. [...]. Por isso tanta questão com a 
prostituição. Tudo que diz respeito à sexualidade é proibido, de discutir e 
tudo mais. Então, se todo mundo começar, individualmente, a repensar a sua 
visão, ajuda não só a nós no Brasil, mas a todo mundo na prostituição e fora 
da prostituição (LEITE, 2013).11 

 

Pode-se afirmar que o teor da resposta é aconselhador: que se deve analisar a 

prostituição de forma mais leve, como uma profissão como qualquer outra, 

diminuindo-lhe o estigma (grifo nosso).  

Duarte (2016) tece uma crítica ao movimento neoabolicionista brasileiro, 

contrapondo-o com a existência da figura do homem prostituto: 

 

Certamente, as feministas não consideram que as mulheres que pagam pelos 
serviços sexuais masculinos subjugam estes rapazes, ou que esta relação 
paga decorre de algum tipo de ‘dominação de gênero’, ou que, finalmente, 
vivamos numa ‘sociedade matriarcal’ não obstante, ontologicamente, não 
haja nenhuma diferença entre os serviços sexuais prestados por mulheres e 
por homens. Todas consubstanciam formas lícitas de trabalho, que, em 
última análise, buscam garantir uma sobrevivência digna (e, sim: há 
dignidade na vida dos prostitutos, conquanto os mais extremistas não 
consigam vislumbrá-la (DUARTE, 2016, p. 08). 

 

Ademais, outros argumentos favoráveis à legalização da prostituição são a 

possibilidade de expandir as políticas de prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis, maior liberdade econômica, maior arrecadação de tributos e a 

redução na violência cometida contra as profissionais do sexo, que estarão sob a 

proteção da autoridade pública.  

 
11 Trecho de entrevista concedida por Gabriela Leite, para o documentário “Um beijo para Gabriela”, 
de 2013. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VTaJ4rD6QYk. Acesso em: 18 set. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=VTaJ4rD6QYk
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Os defensores da legalização advogam que as atividades relacionadas com a 

sexualidade não contrariam direitos de terceiros, constituindo-se mais uma atividade 

no largo leque das categorias profissionais. 

Embora se saiba - até mesmo ictu oculi - da existência da prostituição no 

território nacional, o Brasil se posiciona como um país abolicionista, um jogo de 

aparência com a questão do meretrício. Acerca da omissão estatal em relação à 

prostituição, Duarte (2016) é voz de denúncia: 

 

[...] não há como deixar de criticar a postura adotada pelo Brasil,  que se diz 
um país abolicionista, mas que pouco ou nada faz em prol dos prostitutos, 
deixando-os num verdadeiro limbo jurídico: o Estado nem regulamenta a 
prostituição individual, nem a proíbe, nem se admite o agenciamento da 
prostituição (pois tal conduta é penalmente tipificada), nem se envidam 
esforços efetivos para contê-la (DUARTE, 2016, p. 09). 

 

No decorrer da pesquisa foi possível constatar que na sociedade brasileira da 

contemporaneidade a prostituta permanece submetida a situações de marginalidade, 

de invisibilidade aos olhos do governo.  

 

5 BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As variantes legalista (também referida como regulamentarismo moderno) e 

neoabolicionista (também referida como abolicionismo sueco) contemplam 

propostas mais eficazes no relativo à dignidade da prostituta.  

É bem verdade que os países têm diferentes extensões teóricas no sentido de 

estabelecer a dimensão da dignidade da pessoa humana no referente ao direito à vida, 

à honra, à integridade física, à saúde, à imagem e intimidade etc. 

Seja como for, o modelo legalizador dignifica a profissional do sexo na medida 

em que concede a ela igualdade em direitos em relação aos outros profissionais. O 

modelo neoabolicionista, por sua vez, pretende alcançar o mesmo objetivo 

dignificador através da efetivação de políticas públicas de reinserção e proteção da 

prostituta. 

Diante da extensão teórica dos modelos percebe-se em relação ao Brasil que há 

uma notória urgência, exigente que o Estado se posicione em relação à prostituição, 

seja verdadeiramente conformando-se à tese abolicionista, ou à tese legalista, 

definindo-lhe uma extensão normativa explícita. 

Independentemente do sistema político-jurídico adotado pelo Estado 
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Brasileiro, decerto será melhor a efetivação dos planos de ação nele contemplados, do 

que a inércia causada pela ingerência. 
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ANEXO A - DESCRIÇÃO: 5198: PROFISSIONAIS DO SEXO 

 
Fonte: Ministério do Trabalho, 202012.  

  

 
12 BRASIL. Ministério do Trabalho. Classificação Brasileira de Ocupações. Disponível em: 
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf. Acesso em: 30. 
nov. 2020. 
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ANEXO B - HISTÓRICO DE OCUPAÇÕES: 5198: PROFISSIONAIS 

DO SEXO 

 
Fonte: Ministério do Trabalho, 2020.13

 
13 BRASIL. Ministério do Trabalho. Classificação Brasileira de Ocupações. Disponível em: 
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf. Acesso em: 30. 
nov. 2020. 
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CAPÍTULO VI 

 

O DIREITO PENAL SIMBÓLICO E A SUA POTENTE INFLUIÇÃO CONTRA 

A DOUTRINA CONSENTÂNEA AO INTERVENCIONISMO PENAL 

MÍNIMO: BREVE ANÁLISE DAS RAZÕES DE GÜNTHER JAKOBS E 

CLAUS ROXIN 

 

Júlia Satiro 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como objeto a análise da teoria do bem jurídico em face das 

funções manifesta e latente do Direito Penal, considerando o princípio da intervenção 

penal mínima no contexto do Estado Democrático de Direito. Tem-se como problema 

o atual papel do bem jurídico tutelado pelas normas penais vigentes com um olhar 

crítico à política criminal de expansão do Direito Penal, na qual se verifica a tutela 

descomedida de bens jurídicos denominados supraindividuais. Dentro disto, o 

instituto do bem jurídico-penal será considerado como critério de legitimidade e 

limitação da atuação do Direito Penal, e garantidor de direitos fundamentais, cuja 

proteção se opera para garantir a coexistência pacífica na sociedade. Neste viés, 

abordar-se-á as teorias iluministas e seus desdobramentos. Em seguida, será 

explanar-se-á o papel do Estado Democrático de Direito, e de como nele tem ocorrido 

a proteção dos bens jurídicos. Descortinar-se-á as mudanças trazidas pelas teorias 

pensadas neste paradigma, criticando a extratipificação de condutas, que guarda 

relação com as decisões político-criminais e legislativas, que têm se afastado do 

princípio da intervenção penal mínima e dos princípios que dele se desdobram. Após, 

serão consideradas as críticas de Günther Jakobs sobre a função do Direito Penal, e a 

posição que os bens jurídicos penais ocupam. Conclui-se no sentido de que a função 

manifesta e principal do Direito Penal, que consiste na proteção de bens jurídicos, 

tem sido relegada, enquanto a sua função latente atua como fundamento autorizativo 

e legitimador da expansão da repressão por meio do Direito Penal Simbólico, tendo 

em vista que, na situação espaço-temporal brasileira, se verifica certo desvirtuamento 

 
 Graduada pela Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.  
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das políticas criminais – desvirtuamento este acobertado por uma falsa sensação de 

segurança erigida na extratipificação de condutas para atabafar as demandas sociais. 

 

Palavras-chave: Bens Jurídicos. Estado Democrático de Direito. Princípio da 

Intervenção Penal Mínima. Funções do Direito Penal. Direito Penal Simbólico.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objeto a análise da teoria do bem jurídico em face 

das funções manifesta e latente do Direito Penal, refletindo ao farol do princípio da 

intervenção penal mínima, e considerando esta ser a direção adequada a se tomar no 

Estado Democrático de Direito. 

Tem-se como problema o atual papel do bem jurídico tutelado pelas normas 

penais vigentes no ambiente do Estado Democrático de Direito, e ao Direito em si, 

diante das sociedades não homogêneas1, com um olhar crítico à política criminal de 

expansão do Direito Penal, na qual se verifica a tutela descomedida de bens jurídicos 

denominados supraindividuais2. 

Partir-se-á do entendimento de que a função manifesta e principal do Direito 

Penal, que consiste na proteção de bens jurídicos, tem sido relegada, enquanto a sua 

função latente atua como fundamento autorizativo e legitimador da expansão da 

repressão por meio do Direito Penal Simbólico3. 

Neste sentido, o instituto do bem jurídico-penal será considerado como 

critério de legitimidade e limitação da atuação do Direito Penal, e garantidor de 

direitos fundamentais, cuja proteção se opera para garantir a coexistência pacífica na 

sociedade.  

Neste viés, aborda-se, inicialmente, teorias do século XVIII influenciadas pelo 

Iluminismo, geratrizes no Direito Penal do Princípio da Legalidade, sendo este, e seus 

 
1Entende-se por sociedades não homogêneas as sociedades que, num contexto democrático, se fundam 
na dignidade humana e no pluralismo, e, por isto, lidam constantemente com conflitos de diversos 
pontos de vista, dentre estes: interesses e concepções sobre a vida, a construção da cidadania e as 
tomadas de decisões pelo Estado etc. 
2 Entende-se por bem jurídico supraindividual os valores e as situações que conformam bens cuja 
ofensa atinge a toda uma coletividade, sendo que esta nem sempre é passível de determinação.  
3 Entende-se por Direito Penal Simbólico a escolha de política criminal que precipitadamente tipifica 
condutas ou aumenta penas perante a rápida necessidade de atender às demandas normativas sociais, 
com prejuízos aos princípios penais e garantias fundamentais – em suma, é o abandono da 
principiologia que toma o Direito Penal como ultimaratio para utilização do mesmo como instrumento 
político de governo. 
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desdobramentos, de irrecusável importância para a proteção do indivíduo, por deles 

defluir os limites do poder de punir do Estado. 

Em seguida, será abordado o papel do Estado Democrático de Direito, e de 

como nele tem ocorrido a proteção dos bens jurídicos. Descortinar-se-á as mudanças 

trazidas pelas teorias pensadas neste paradigma, criticando a extratipificação de 

condutas, que guarda relação com as decisões político-criminais e legislativas, que 

têm se afastado do princípio da intervenção penal mínima e dos princípios que dele 

se desdobram.  

Após, serão consideradas as críticas de Günther Jakobs4 sobre a função do 

Direito Penal, e a posição que os bens jurídicos penais ocupam. 

A importância deste assunto pesquisado é, sobremodo, trazer à baila uma 

reflexão acerca do Direito Penal, para que ele seja mais democrático, preventivo, e, 

portanto, menos repressivo, tendo em vista que, na situação espaço-temporal 

brasileira, se verifica certo desvirtuamento das políticas criminais – desvirtuamento 

este acobertado por uma falsa sensação de segurança erigida na extratipificação de 

condutas para atabafar as demandas sociais. 

 

2 AS FUNÇÕES E LIMITAÇÕES DO DIREITO PENAL 

 

O Direito Penal distingue-se dos demais âmbitos normativos do ordenamento 

jurídico, pois lhe é inerente a ideia de violência, conforme explica Brandão (2010), 

vez que a pena, consequência jurídico-penal de um crime, materializa uma 

manifestação de violência. “[...] O Direito Penal concretiza a face violenta do Estado, 

porque ele monopoliza a aplicação da violência da pena” (BRANDÃO, 2010, p. 09).  

Tem-se, entretanto, que no Estado de Direito, não se concebe que a pena pode 

ser arbitrariamente aplicada em desfavor dos cidadãos, vez que estes, ainda que 

infratores, acodem-se de garantias legais e principiológicas perante o poder de punir 

do Estado. Isto fica solar quando se invoca o princípio da Legalidade e o Princípio da 

Intervenção Penal Mínima. 

 

 

 
4 Günther Jakobs nasceu na Alemanha em 1937, sendo jurista, filósofo e professor aposentado de 
Direito Penal e Filosofia do Direito da Universidade de Bonn. É amplamente conhecido na 
comunidade científica pelo controverso conceito por ele criado de Direito Penal do Inimigo.  
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2.1 O Princípio da Legalidade 

 

As ideias fundantes deste princípio, no que tange à seara penal, advém do 

século XVIII, com o engendramento do Direito Penal moderno, cujo alicerce são as 

teses de Beccaria (2009), o qual defendeu que quaisquer intervenções estatais que 

ultrapassassem a pequena parcela de liberdade cedida pelos indivíduos, por meio do 

contrato social, seriam injustas. 

Entender-se-á, com efeito, que o Estado fora criado – conforme as hipóteses 

justificadoras contratualistas – para promover a coexistência pacífica entre os 

indivíduos, que cederam parte de sua liberdade, abandonando o uso arbitrário das 

próprias razões, ou seja, vetando ao cidadão o exercício do uso arbitrário da força 

individual contra os demais, porque tal força haverá de estar sob o monopólio do 

Estado. 

A partir disto, Batista (2011) apregoa que o Princípio da Legalidade é diretriz 

essencial para qualquer sistema penal que tenha o objetivo de ser justo e racional. 

Historicamente, afirma o autor, tal princípio surgiu como proteção frente aos 

excessos do absolutismo, projetando uma nova conjectura na qual o indivíduo é 

protegido contra o poder estatal, demarcando tal poder estatal como o único 

responsável pela coerção penal. 

Ou seja, o Princípio da Legalidade garante que os cidadãos não serão 

submetidos a coerção penal distinta da previamente prevista em lei, assegurando, 

ainda, o conhecimento anterior das condutas definidas como criminosas. Dentro 

deste contexto, Batista (2011) compreende que o Princípio da Legalidade abrange a 

pena cominada pelo legislador, a pena aplicada pelo juiz e a pena executada pelo 

administrador público. 

Um dos desdobramentos intelectivos do Princípio da Legalidade, defende 

Batista (2011), é a proibição das normas penais vagas e indeterminadas. Isto implica 

numa baliza ao conteúdo das normas penais, conteúdo este que precisa ser tão claro 

em seu sentido, a ponto de que a compreensão e determinação de seus elementos seja 

realizável por raciocínio de qualquer cidadão5 – estes ditames definem o Princípio da 

Taxatividade6.  

 
5 O cidadão será entendido como aquele que não poderá se escusar de cumprir a lei por desconhecê-la, 
postulado existente no ordenamento conforme a LINDB. 
6 O Princípio da Taxatividade é aquele que implica numa limitação textual do tipo penal ao versar que 
a conduta não tolerada pelo ordenamento deve ser a mais clara e precisa possível para os cidadãos, 
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Neste esquadro, tem-se que o Princípio da Legalidade – e sua expressão no 

Princípio da Taxatividade – veda a utilização de conceitos genéricos, vazios, 

ambíguos ou indeterminados nos tipos penais, para que se verifique claramente quais 

são os limites do livre comportamento.  

Em outras palavras: não se tolera a punição do que o ordenamento jurídico 

positivo efetivamente não tipifica de maneira clara. Assim sendo, são vetadas 

tipificações de natureza vaga, ainda que predicadas de alcance por analogia ou outro 

método hermenêutico. 

 

2.2 O Princípio da Intervenção Penal Mínima 

 

Este princípio, conforme Batista (2011) tem sua gênese contemporânea à do 

Princípio da Legalidade, o que se observa pela publicização da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, cujo artigo 8º, constela que “A lei apenas 

deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias [...]”7, postulado que, 

segundo Luisi (2013), criou um princípio orientador e limitador do que ele intitula de 

“poder criativo do crime”8. 

Assim concebido, o Princípio da Intervenção Penal Mínima disciplina a 

legitimação normativa da criminalização de uma conduta/fato, e esta deverá, 

rigorosamente, ser o meio necessário para a proteção do bem jurídico, pois, “se 

outras formas de sanção se revelam suficientes para a tutela desse bem, a 

criminalização é incorreta” (LUISI, 2003, p. 39). 

Apesar deste princípio não ter sido expressamente redigido na Constituição da 

República de 1988, Batista (2011) assevera que ele se impõe ao legislador e ao 

intérprete da lei, vez que ele tem compatibilidade e conexão lógica com os demais 

princípios jurídico-penais e os pressupostos políticos do Estado Democrático de 

Direito. 

Do Princípio da Intervenção Penal Mínima, temos, como desdobramentos, o 

Princípio da Subsidiariedade e o Princípio da Fragmentariedade: 

 

 
evitando generalizações, ambiguidades etc, sendo tal princípio um desdobramento do Princípio da 
Legalidade que implica no trinômio lei escrita, lei certa e lei prévia. 
7 “Art. 8º. A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias e ninguém pode ser 
punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada.” 
8 A expressão “poder criativo do crime” se remete à instituição de uma conduta ou fato como delituoso 
pelo legislador, que, ao legislar penalmente, cria crimes. 
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a) O princípio da Fragmentariedade se consubstancia no fato de que até 
mesmo a proteção a bens jurídicos pelo Direito Penal não é absoluta. A 
intervenção penal deve considerar apenas os ataques e agressões tidos como 
socialmente intoleráveis; 
b) O Princípio da Subsidiariedade orienta que a intervenção deve ser 
meio suplente, isto é, o meio usado apenas em auxílio quando, e somente 
quando, não se puder alcançar os objetivos por outros meios. É o que Silveira 
(2003) denomina de último remédio sancionador extremo, “o qual deve, 
portanto, ser ministrado apenas quando qualquer outro venha a se revelar 
insuficiente” (SILVEIRA, 2003. p. 55-56). 

 

3 A PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS 

 

Para explicar metodicamente a definição de bem jurídico, Roxin (2009) impõe 

o prévio aclaramento da função do Direito Penal. Para o autor, este deve encerrar 

uma função social consubstanciada na garantia ao cidadão de fruir de “uma 

existência pacífica, livre e socialmente segura, sempre e quando estas metas não 

possam ser alcançadas com outras medidas político-sociais que afetem em menor 

medida a liberdade dos cidadãos.” (ROXIN, 2009, p. 16). 

O Estado, para o autor, deverá, então, garantir a todos os cidadãos as 

condições individuais necessárias para materializar este alto estrato de convivência 

social, e promovê-lo por meio de instituições estatais adequadas para que seja 

alcançado tal desiderato.   

Todos os objetos legítimos de proteção pelas normas, que configuram 

circunstâncias reais, atendendo às condições supracitadas, Roxin (2009) conceitua 

como bens jurídicos, afirmando que tais bens não precisam ostentar realidade 

material, mas eles efetivamente fazem parte da realidade empírica, de forma que sua 

diminuição prejudicará a capacidade de rendimento da sociedade e da vida dos 

cidadãos. 

O autor prossegue seu pensamento afirmando que essa descrição da função 

social do Direito Penal tem uma legitimação histórica, que remontaria ao nascimento 

do ideário de contrato social – regressando à situação hipotética, que lumiou o 

pensamento de Beccaria, os homens cederam a menor parcela possível de sua 

liberdade, e com isto concederam ao legislador o poder de realizar intervenções 

necessárias à vida livre e pacífica em comunidade, mas, repisa-se, apenas as 

intervenções rigorosamente necessárias.  

Neste sentido, aponta Roxin (2006): 
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O recuo do direito penal para trás de outros mecanismos de regulamentação 
pode também ser explicado com base no modelo iluminista do contrato 
social. Os cidadãos transferem ao Estado a faculdade de punir somente na 
medida em que tal seja indispensável para garantir uma convivência livre e 
pacífica (ROXIN, 2006, p. 33). 

 

Tem-se, destarte, que o Direito Penal se corporifica como última opção de 

controle social das condutas que destoam do que Bechara (2017) denominou de 

“expectativas de comportamento”, condutas estas que são desviantes, e desarranjam 

a coexistência pacífica, sendo, sopese-se, que mesmo em face de tais circunstâncias, 

somente deverão ter relevância penal aquelas que lesam, de forma grave, os bens 

jurídicos, cuja proteção penal se faz essencial à vida em sociedade. 

Nesta esteira, destaca-se que “O direito penal é desnecessário quando se pode 

garantir a segurança e a paz jurídica através do direito civil, de uma proibição de 

direito administrativo ou de medidas preventivas extrajudiciais” (ROXIN, 2006, p. 

33). 

 

4 A PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS SUPRAINDIVIDUAIS 

 

O Estado Democrático de Direito, unindo diretrizes dos paradigmas 

anteriores9, se oferta como instituição eficaz da promoção da justiça social por meio 

de ações positivas10. Contudo, face às mudanças tecnológicas e sociais enfrentadas 

atualmente, o Estado se vê perante novos desafios. 

Roxin (2006) prognosticava um aumento dos dispositivos penais decorrente 

do desenvolvimento e do fato das estruturas sociais estarem se tornando cada vez 

mais complicadas: “[...] a moderna sociedade de massas só se deixa controlar através 

de abrangentes regulamentações” (ROXIN, 2006, p. 15).  

Silveira (2003) fortifica a percepção de Roxin, pontuando que os novos riscos 

sociais afetam o Direito Penal, na medida em que se verifica “uma ampliação de 

figuras repressivas relativas a esses novos riscos” (SILVEIRA, 2003, p. 17), mesmo 

que se tenha em mente a limitação da ultimaratio. 

 
9 São paradigmas anteriores ao padrão “Estado Democrático de Direito”, por exemplo, o Estado 
Liberal e o Estado Social, ambos amplamente trabalhados nas obras voltadas ao estudo da Teoria do 
Estado. 
10 Entenda-se por ações positivas aquelas que são postas em prática por meio de políticas públicas 
instituídas pelo Estado, voltando-se a realização de mudanças sociais, culturais, econômicas, entre 
outras. 
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Em outras palavras, novos delitos surgiram, pois se vive novas situações 

conectadas a certas práticas da globalização, as inéditas ameaças ao meio ambiente, a 

tecnologia de processamento de dados e os respectivos abusos dali havidos, entre 

outras.  

Na tutela de interesses difusos, novos tipos penais vêm à lume. Silveira (2003), 

com sobrebase no entendimento de Ada Pellegrini Grinover, define interesses difusos 

como uma espécie de interesses metaindividuais, dirigidos à valoração da pessoa 

humana e aos valores genéricos das massas, considerando pessoas e interesses de 

massa que conflitam entre si. “Estes interesses difusos, propriamente ditos, têm seu 

vínculo entre pessoas e fatos conjunturais genéricos. Têm a característica, ainda, de 

pautarem-se em dados de fato acidentais e mutáveis, pois se referem, no geral, à 

qualidade de vida” (SILVEIRA, 2003, p. 61). 

Identifica-se, então, um paradoxo: a defesa do Direito Penal mínimo se derrui 

pela expansão desse mesmo Direito Penal. Afirma Silveira (2003) ser constatável tal 

expansão pelo surgimento de tipos penais próprios de uma sociedade que passa por 

avanços tecnológicos. 

 

5 A PROTEÇÃO DE NORMAS 

 

Grassa divergências doutrinárias quanto às funções do Direito Penal. Jakobs 

(2001), reconhecendo que a compreensão acima abordada é a majoritária na 

doutrina, produz suas obras em sentido oposto, ou, no mínimo, paralelo. 

Em sua obra “Wasschiiizt das Swafrecht: Rechtsgitteroder Normecitung?”, 

traduzida para o espanhol por Manuel Cancio Meliá com o título “¿Qué protege el 

derecho penal: bienes jurídicos o la vigência de la norma?”, Jakobs (2001) se 

manifesta no sentido de que a relevância dos bens jurídicos é relativa, dependente de 

situações que os coloquem em estado de perigo, e que este estaria conectado com as 

atitudes humanas: “Visto de este modo, el Derecho Penal ya no garantiza la existencia 

de losbienes jurídicos en si, sino sólo que las personas no ataquen esos bienes” 

(JAKOBS, 2001, p. 14)11.  

Posto isto, Jackobs desenvolve a Teoria da Imputação Objetiva de Roxinpara, 

nela sustentado, contrapô-la com a sua própria marcação teórica. Jakobs (2001) 

 
11 “Visto de tal modo, o Direito Penal já não garante a existência dos bens jurídicos em si, mas apenas 
que as pessoas não ataquem tais bens.” (Tradução nossa). 
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assevera que as pessoas têm funções gerais dentro da sociedade, estas funções 

consistem no que cada um deve, ou não deve, deixar de fazer, quando estão em 

“posição de competência”, eixo que define o que o agente deve fazer, e o risco que isto 

determina perante os bens jurídicos de terceiros.  

Defende Jakobs (2001), então, que, pelo Direito Penal, se protege a pretensão 

do titular do bem jurídico de que este será respeitado por outrem, e não o bem 

jurídico em si. Logo, tal pretensão é transformada em norma. A infração, nesta 

caixilha, ou moldura, é a transgressão da função. Quem comete uma conduta dentro 

do risco que lhe é permitido não viola sua função. 

Nesta matriz, haverá, de acordo com Jakobs (2001), uma ligação entre o bem 

jurídico e a responsabilidade do agente: “[...] no se espera de todos y cada uno que 

evite toda lesión de um bien, sino, precisamente, sólo de aquél al que elloleincumve, y 

em esa medida sóloel cuidado suficiente por aquello que le compete.” (JAKOBS, 

2001, p. 29)12.  

Assim, Jakobs (2001) propugna que o Direito Penal afiança e privilegia a 

vigência da norma, ao invés de fiar e garantir a proteção de bens jurídicos. Isto, 

conforme exorta, deriva do fato de que o Direito é uma estruturação de relações entre 

pessoas, pessoas estas que, no interior da sociedade, possuem, de per si, papel 

determinado por funções, e são responsabilizadas conforme sua obediência às ditas 

funções, obediência tal esperada pelos âmbitos social e normativo. 

 

[...] en esta medida la otra persona no puede caracterizarse exclusivamente 
como no-titular de un determinado bien, sino, dependiendo del contexto 
social, como una persona a la que le compete o no compete la evitación de la 
lesión de un bien (JAKOBS, 2001, p. 33)13. 

 

Para fecho ou suma, reporta-se à afirmação de Silveira (2003), de que a teoria 

de Jakobs compreenderia os bens jurídicos apenas como escopo de revalidação fática 

da norma penal. 

 

 

 
 

12 “[...] não se espera de todo e qualquer um que evite toda lesão a um bem, mas, precisamente, apenas 
àquele que se incumbe, e nessa medida, apenas o cuidado suficiente que lhe corresponde.” (Tradução  
nossa). 
13 “[...] nessa medida, a outra pessoa não pode ser caracterizada exclusivamente como não detentora de 
um bem específico, mas, dependendo do contexto social, como uma pessoa responsável ou não 
competente para evitar danos a um bem. (Tradução nossa). 
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5.1 Críticas à teoria de Jakobs 

 

Tomando por consideração os estudos de Günther Jakobs, Bechara (2017) 

afirma que a teoria consoante a qual o Direito Penal protege à norma, e não aos bens 

jurídicos, franqueia arbitrariedades, vez que o conteúdo das normas não seria critério 

de verificação de legitimidade e da necessidade de intervenção. 

Mesmo que o Direito Penal envolva as relações humanas e suas consequências, 

isto também é matéria dos demais ramos do ordenamento – ramos estes que não 

envolvem violência, e, portanto, são menos gravosos e mais democráticos, vez que 

não carregam consigo consequências maléficas, como a estigmatização e segregação 

do apenado, entre outros peculiares problemas da seara penal.  

O fato de uma pessoa ser disposta em posição de competência, como trata 

Jakobs, e de seja responsabilizada perante o dano causado por ter ultrapassado o 

risco admissível, não exclui a necessidade de verificação do conteúdo material da 

norma incriminadora, quais sejam, os bens jurídicos tutelados, vez que estes, sim, 

carregam a legitimação de toda a intervenção penal, e não a norma em si, pura e 

simples.  

Bechara (2017) repisa que “a função fundamental do Direito Penal é proteger 

indivíduos contra o poder punitivo do Estado – que é um poder político – antes de 

defender interesses sociais fundamentais”. Porém, o Direito Penal Simbólico, tratado 

a seguir, é uma realidade autoritária – aos nossos olhos, influenciada pela teoria de 

Jakobs – a ser enfrentada. 

 

6 O DIREITO PENAL SIMBÓLICO E SUAS INFLUÊNCIAS 

 

Bechara (2017) afirma que, desde a década de 80, tem-se um movimento 

político rumado ao autoritarismo, movimento este que utiliza do Direito Penal como 

instrumento de resposta às demandas sociais, no qual se privilegia a repressão, 

tentando-se minimizar os reclames da sociedade.  

Assim, o Direito Penal Simbólico se caracteriza na escolha política pela 

tipificação precipitada de condutas, por avaliar este estratagema como eficaz perante 

ante a premente necessidade de atender às novas demandas normativas sociais, 

ainda que com prejuízos aos princípios penais e garantias fundamentais. 
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Tal conjectura se fortaleceu com o fenômeno de popularização das redes 

sociais, cuja potência aumenta a cada dia, e nas quais se difunde, de forma 

generalizada e sem aprofundamento teórico, ideias de teores repressivos, replicando 

discursos de ódio e o enrijecimento do Direito Penal e das respectivas penas. 

Corroborando esta opinião, aponta Roxin (2006): 

 

Fenômenos como a criminalidade organizada, ainda não suficientemente 
investigada nem jurídica, nem criminologicamente, o que a faz portanto 
causadora de muita insegurança, e também pelo medo da 
criminalidade entre os cidadãos, aumentado pelas reportagens da 
mídia, tornam a exigência de penas mais duras um meio cômodo 
para que muitos políticos consigam votos (ROXIN, 2006, p. 18, grifo 
nosso). 

 

Diante de equivocado quadro midiático, tem-se que o movimento político, ao 

invés de concentrar seus esforços propositivos em mudanças estruturais não 

repressivas – perfilhando a cartilha das políticas criminais preventivas, que são muito 

mais eficazes na diminuição da criminalidade – foca-se no atendimento da 

criminalização máxima de condutas, e/ou no aumento das penas, desconsiderando os 

princípios limitadores da intervenção penal. 

Isto, à peculiaridade do tempo passado, exsurgiu da inteligência do pai do 

Direito Penal Moderno, Marquês de Beccaria (2009), que advertia desde antanho que 

“proibir uma enorme quantidade de ações indiferentes não é prevenir os crimes que 

delas possam resultar, mas criar outros novos” (BECCARIA, 2009, p. 307)  

Esta fenomenologia jurisdicizante é diametralmente oposta ao princípio da 

Intervenção Penal Mínima, que apregoa que o Direito Penal (por ter um custo social 

demasiadamente elevado) deve ser a última das opções, ou seja, aplicado apenas 

quando todos os demais meios de controle social se demonstrarem insuficientes. 

Entende-se que a norma, por si só, não justifica a intervenção penal que corresponde 

a violência, haja vista que delito não é sinônimo de violação de norma, conforma 

aponta Bechara (2017). Quaisquer intervenções penais devem ser escoltadas por um 

controle crítico e político de necessidade e proporcionalidade, baseado nos bens 

jurídicos, que sopese os interesses sociais fundamentais, os princípios limitadores da 

tutela penal e os Direitos Humanos.  

Entende-se que, neste figurino, é importante destacar as advertências de 

Pierangeli e Zaffaroni (2015), afirmativas de que “O poder instrumentaliza as 

ideologias na parte em que estas lhe são úteis e as descarta quanto ao resto. Desse 



 

 

146 

 

modo, recolhe do sistema de ideias de qualquer autor a parte que lhe convém, com o 

qual frequentemente tergiversa” (PIERANGELI; ZAFFARONI, 2015, p. 65). 

Ressaltam, ainda, os autores, que todas as atrocidades cometidas foram justificadas 

em nome da “humanidade” e da “justiça” – e, conforme se verifica, o Direito Penal 

não escapa de ser injusto quando evocadas as mesmas justificações. 

Intentando evitar novas atrocidades, a dogmática penal não pode se desenlaçar 

das análises advindas da política criminal e da criminologia, e o Direito Penal não 

deve ser a primeira escolha política para o controle dos comportamentos desviantes, 

vez que, assevera Bechara (2017), os problemas sociais são mais complexos do que 

uma mera resposta penal. 

 

7 PROBLEMAS DESCORTINADOS 

 

Conforme apregoa Roxin (2009), nem todos os bens jurídicos tutelados na 

legislação promulgada de um país esgotam o universo dos bens jurídicos que, no 

futuro, poderão ser objeto de processo legislativo, categorizando-os como bens 

jurídicos penalmente tuteláveis para atender a finalidade de garantir a todos os 

organizados em sociedade, conforme novo quadro histórico que justifique a 

sobrelevação destes bens jurídicos como figuras penais que resguardam os direitos 

humanos e civis.  

Em qualquer caso, assevera o autor, a penalização de um comportamento 

reclama por legitimação diversa da simples discricionariedade do legislador. Com 

efeito, tem-se que a escolha política dos bens jurídicos, ao tempo em que limita o 

poder de punir, também se deixa limitar, pois só há legitimação quando se respeita 

critérios subordinados aos ditames do Estado Democrático de Direito. 

Detecta-se uma incoerência entre o sistema político criminal repressivo e o 

Estado Democrático de Direito, apontada por Bechara (2017), vez que este paradigma 

tem como dever impositivo a adoção da principiologia do respeito às minorias, e deve 

conceber e destacar o cidadão como razão de ser de todos os seus sistemas e 

instituições, e não o contrário.  

Não se nega as conquistas do Estado Liberal e do Estado Social no Estado 

Democrático de Direito, e, por isto, afiança-se que a posição atual do indivíduo não é 

de subordinação perante à sociedade, sendo que, com esta, ele se relaciona sem ser 

absorvido, tomado, entremente, como base de ação. Entende-se, então, que o Estado 
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Democrático de Direito não poderá olvidar da sua função perante o indivíduo, qual 

seja, permitir a realização livre e autônoma de seus propósitos pessoais, mas, também 

considerando as necessidades supraindividuais coletivas. Neste sentido, o 

posicionamento incisivo de Prado (2009): 

 

[...] o homem não é concebido em função do Estado, mas sim o Estado e as 
demais instituições é que dependem do indivíduo. Essa assertiva é 
consequência do princípio ético kantiano – nenhuma pessoa pode ser tratada 
como meio para um fim que não o seu próprio – o que objetiva assegurar o 
máximo de liberdade com o mínimo de intervenção penal (Direito Penal 
mínimo) (PRADO, 2009, p. 96). 

 

Nesta toada, ensina Menezes (1972) que existem duas correntes, uma que 

entende o Estado como um fim, e outra que entende o Estado apenas como um meio: 

 

Segundo o primeiro grupo doutrinário, o Estado, circunscrito a si mesmo, 
como ideal superior e aspiração máxima da sociedade, é um fim para o 
homem, servindo-se do homem para efetivar a sua grandeza. Êsse ponto-de-
vista cria o pan-estatismo que tudo subordina ao Estado, tantos os fins 
individuais quanto os coletivos, tornando-o um tirano desnaturado que 
sacrifica o bem de todos os indivíduos a um hipotético bem comum, “porque 
é impossível bem comum sem o bem individual de muitos.” 
Ao revés, argumentam bem os da segunda coorte quando dizem que o 
Estado, tendo fins próprios, não é entretanto um fim em si mesmo, pois, 
contràriamente a isso, é um meio para o homem alcançar o seu pleno destino 
e conseguir a sua felicidade social em ambiente de paz e progresso 
(MENEZES, 1972, p. 65). 

 

Tem-se, então, que o Estado não poderá estar jamais alteado sobre a pessoa 

humana, paradigma este que, se desconsiderado, permite que o Direito Penal 

Simbólico, erigido em déspota, desconsidere as garantias fundamentais que fazem da 

pessoa um cidadão. 

 

CONCLUSÃO 

 

Verifica-se que a perspectiva atual do bem jurídico-penal se prisma na 

circunscrição de um Estado voltado à garantia dos direitos fundamentais, devendo 

atuar de forma positiva em busca da concretização da dignidade humana, com fundos 

na realização de uma justiça material, pois o Estado é instrumento para a realização 

do homem, e não o contrário.  

Contudo, manifestam-se, no contexto atual, alterações no que tange à 

amplitude dos bens jurídicos-penais, quais sejam, os bens jurídicos tomados por 
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supraindividuais – alguns com conceito muito incerto, que guardam relação com uma 

coletividade indeterminada – além da mudança no que tange à aplicação do Direito 

Penal.  

Percebe-se, hodiernamente, que se preza mais pela vigência do ordenamento 

do que pela proteção de bens jurídicos, fazendo com que função crítica e limitadora 

deste instituto – que legitima a atuação do Direito Penal – seja subestimada. 

Apesar das colocações de Roxin, que apostava no aumento das tipificações no 

contexto do Estado Democrático de Direito, entende-se que pluralismo político e o 

conflito de interesses inerentes a tal paradigma deveriam, na verdade, ser causa para 

diminuição da tipificação de condutas, frente a ampliação do debate sobre a 

importância da norma e o que ela efetivamente tutela neste paradigma. Contudo, o 

que se verifica é a extratipificação de comportamentos sob influência do Direito Penal 

Simbólico, usado como instrumento de governo, que não gera efeitos sociais 

positivos. 

Sendo assim, critica-se o posicionamento de órgãos e instituições perante a 

política criminal e o uso das leis, para melhor adequação da presente estrutura social, 

sem que se amplie demasiadamente o âmbito de atuação do Direito Penal. Considera-

se, portanto, a necessidade de uma revisão da sistemática legislativa e jurisdicional, 

no que tange às funções limitadora e crítica exercidas pelo bem jurídico-penal e pelo 

próprio Direito Penal. 

Deve-se prezar pelo princípio da Intervenção Penal Mínima, e, por óbvio, pelo 

Princípio da Legalidade, preceitos dos quais a postura contemporânea dos poderes 

têm se afastado, pois dão mais destaque à função latente do Direito Penal, qual seja, 

dar efetividade à norma, fundindo neste, precipitadamente, funções de outros ramos 

do Direito, circunstância que não deve ocorrer quando se pensa na função principal 

do Direito Penal – tutelar os bens jurídicos – em contextos democráticos. 

Enfrenta-se, então, na prática, ao invés do tão esperado amadurecimento 

social que este paradigma democrático representava na teoria, o velado retrocesso a 

autoritarismos. 
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CAPÍTULO VII 

 

A IMPRATICABILIDADE DE SOCIEDADES IDEALIZADAS E A 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Débora Taís Machado Canabrava Pereira 

 

RESUMO 

 

Este projeto de pesquisa disserta acerca da não aplicabilidade de sociedades 

idealizadas, tese sustentada a partir de análises realizadas de autores clássicos 

contratualistas, além de apreciações de filósofos da Grécia antiga. Ademais, 

comprova-se a tentativa de ideais, que se encontram nos planos subjetivos, mediante 

fatos históricos. A proposta desse ponto no projeto foi a comprovação da ineficiência 

de anseios utópicos, que datam desde a Antiguidade, e que manifestam variações e 

distinções de acordo com a realidade e contexto histórico respectivos de cada 

indivíduo. Apoiada nessa conclusão, o artigo volta-se para a observação da evolução 

dos Direitos Humanos, na medida em que, essa extensa luta para a asseguração 

desses é explicitamente nítida no decorrer da história mundial – fatores que 

desempenham papel de aspectos de análise de anseios recorridos pela sociedade 

como necessários. Por meio dessa questão, o objetivo do exame desse progresso de 

aquisições é a comprovação de diferentes inferências no tocante ao contexto 

histórico, princípios e ideais que influenciaram esse processo, exibindo, assim, a 

transformação das necessidades do coletivo ao longo do tempo. Por fim, discursa-se a 

interligação do Direito e Justiça, que é debatido e confrontado pelo movimento 

jurídico positivista. Dessa forma, o debate a respeito desse tópico é a constatação da 

interferência, mesmo que indireta e inconsciente, de conceitos de Justiça no 

conteúdo do ordenamento jurídico.   

 

Palavras-chave: Idealizações. Positivismo jurídico. Conceitos de justiça. Direitos 

Humanos. Ordenamento jurídico.  
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ABSTRACT 

 

This research project discusses the non-applicability of idealized societies, a thesis 

based on analyzes made by classical contractualist authors, as well as appreciations of 

philosopher so fancient Greece. Furthermore, the attempt of ideals, which are in the 

subjective spectrums, through historical facts is proved. The purpose of this point in 

the project was to substantiate the inefficiency of utopian longings, dating back to the 

Antiquity period, and the distinctions manifestations according to each individual's 

reality and historical context. On the basis of this conclusion, the article turns to the 

observation of the evolution of Human Rights, as this long struggle for the assurance 

of Human Rights is explicitly clear throughout the course of world history – factors 

that play a role in the analysis of recurring needs requested by society. Through this 

question, the objective of studying this progress of acquisitions is to attest different 

inferences regarding the historical context, principles and ideals that influenced this 

process, and therefore, exhibiting the transformation of collective requirements over 

time. Finally, we discuss the interconnection of Law and Justice, which is debated 

and confronted by the positivist movement. Wherefore, the debate on this topic is the 

finding of interference, even indirect and unconscious, of concepts of justice in the 

content of the legal system. 

 

Keywords: Idealizations. Legal positivism. Justice concepts. Human rights. Legal 

system. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O projeto de pesquisa em questão abordará inicialmente a respeito do conceito 

de idealizações, que é mutável ao considerar diferentes perspectivas e contextos 

históricos. Assim, iniciando com a abordagem dos três autores contratualistas 

clássicos, e a sustentação de fatos históricos, pode-se comprovar a importância das 

influências exteriores nos entendimentos individuais de uma sociedade ideal.  

Além desse estudo, a pesquisa realizada busca a valoração da evolução dos 

Direitos Humanos. Mediante o estudo desse tópico, a partir da leitura de autores 

constitucionalistas e historiadores, inferências acerca da interferência de ideologias e 
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a globalização de ideais alcançam as transformações e exigências dos Direitos 

Humanos feitas pelo coletivo.  

Por fim, após o exame da conquista dessas assegurações, o Direito em si é 

analisado no tocante ao seu conteúdo ser mediado pelo conceito de justiça sob a 

perspectiva de uma determinada sociedade. Para tanto, o pensamento do positivismo 

jurídico é levantado e considerado a respeito desse assunto.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 A ineficácia de idealizações a partir de autores contratualistas 

 

Historicamente, a construção de uma sociedade idealizada perpetua, 

constantemente, desde eras mais remotas, tendo, como exemplo elucidativo, o Egito 

Antigo, período que é datado desde 5000 a.C. com longevidade de mais de três 

milênios, até dias hodiernos, onde os princípios almejados pelo coletivo podem ser 

manifestados e influenciados, em escala global, por meio de um simples e, 

simultaneamente, detentor de intenso poder, familiarmente denominado de 

smartphone1.  

Preliminarmente, há de se considerar a definição do conceito “ideal”, 

substantivo que é demarcado, segundo o dicionário2, como “aquilo a que se aspira: 

realizar seu ideal”. No entanto, a palavra analisada em questão também pode ser 

delimitada como adjetivo, que, de acordo com léxico atual, apresenta significação de 

“aquilo que só existe na imaginação; fantástico, quimérico: mundo ideal”. Assim, 

pode se chegar a conclusão de que, a partir de uma simples observação, “ideal” 

expressa uma dicotomia, visto que, há uma divisão de um conceito cujas partes são 

opostas, no caso: aquilo que se ambiciona, e aquilo que só é encontrado na 

imaginação.  

Dessa forma, indagações acerca da idealização de uma sociedade, até mesmo 

de um pequeno corpo coletivo, são cabíveis como tema de debates. Logo, 

questionamentos como: “O planejamento de uma sociedade ideal é condizente com a 

 
1 Tradução literal: telefone inteligente. Uso metafórico para significar estrutura em nível globalizado, 
mundo dentro do celular.  
2 Dicionário Online de Português. 2019. Disponível em: <https:dicio.com.br/ideal>. Acesso em: 20 de 
jun. de 2019.  
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realidade?”; “Qual ideal está sendo empregado para aquele grupo?”; “Idealizações 

podem unir uma comunidade como um todo?”, dentre outras perquirições serão 

discutidas ao longo do artigo. Portanto, para iniciar-se as ponderações no tocante a 

essas incertezas postas em xeque, os principais autores contratualistas e seus ideais 

serão explorados: Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) e Jean 

Jacques Rousseau (1712-1778). 

Destarte, examinando de forma cronológica, o estudo será iniciado com o 

filósofo Thomas Hobbes. Primeiramente, antes de considerar seus pensamentos e 

obras publicadas, é de fundamental importância observar e compreender o contexto 

histórico no qual tal autor contratualista estava imerso. Hobbes nasceu na Inglaterra, 

em 1588, quando houve a veiculação da notícia de que a Armada Espanhola invadiria, 

em pouco tempo, a Grã-Bretanha, delimitando apenas um dos marcos de conflitos 

políticos que o filósofo viveria ao longo de sua vida, eventos que influenciaram, 

claramente, seu pensamento político. Ademais, nos meados do século XVII, defensor 

da monarquia absolutista, Hobbes presenciou a contestação dessa forma de governo 

por aqueles que defendiam o movimento liberal, culminando, mais tarde, na 

Revolução Gloriosa (1688-1689) e na assinatura da Declaração de Direitos (1698), 

documento que tirou o poder executivo das mãos do rei, e o transferiu para o 

parlamento.  

Contudo, Hobbes, ao contrário da grande maioria do meio filosófico político da 

época, não aspirava os mesmos fins do movimento liberal, muito pelo contrário, fato 

que pode ser visto em sua obra Leviatã (1651). Em tal livro, o filósofo descreve o ser 

humano no estado de natureza, estágio que não há o estabelecimento de um governo, 

como egoísta, passional e ávido de poder e glória. Segundo Hobbes, sem um Estado 

rígido e detentor de poder, surgiria a potencialização de desconfiança, paranoia e 

medo, resultando em uma guerra generalizada, pensamento que embasou uma das 

suas famosas máximas: “O homem é o lobo do homem, em guerra de todos contra 

todos”.3 

O autor contratualista (2011) explicita o generalizado conflito dos indivíduos 

no estado de natureza em sua obra: 

 

Porque tal como a natureza do mau tempo não consiste em dois ou três 
chuviscos, mas numa tendência para chover que dura vários dias seguidos, 

 
3 HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de Um Estado Eclesiástico e Civil.  São Paulo: 
Martin Claret, 2014. 
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assim também a natureza da guerra não consiste na luta real, mas na 
conhecida disposição para tal, durante todo o tempo em que não há garantia 
do contrário. Todo o tempo restante é de paz (HOBBES, 2011, p. 74).  

 

Assim, há o surgimento da necessidade de criação de um pacto: a população 

precisaria se unir para a busca de um meio para solução da barbárie do estado de 

natureza. Dessa forma, há a concepção de um poder acima do restante da população, 

caracterizando um monopólio da força, onde nenhum cidadão poderá desobedecê -lo. 

Por fim, o contrato social seria baseado na sociedade ceder todos os direitos naturais, 

exceto a vida, para que o Estado Civil Absolutista, o qual é irrevogável, indivisível e 

inquestionável, assegurasse a paz e a prosperidade ansiada pelo povo.  

À vista do conjunto de fatores, conclui-se que o idealismo de Thomas Hobbes 

despontou ideologias monárquicas, as quais a sociedade deveria se submeter caso a 

mesma quisesse progredir como um todo. O filósofo, além de partir de um 

pressuposto pessimista e depreciativo da própria condição humana, enfatiza um 

pensamento radicalista, na medida que, não há um intermédio: ou há submissão por 

parte da sociedade, ou há barbárie. Assim, os princípios desse planejamento são 

antagônicos sob o ponto de vista da parte majoritária da população, que visa a 

liberdade, direitos políticos, econômicos e sociais, tentando instaurar maior 

participação democrática e eficácia do texto da lei. 

Em síntese, mediante o pensamento hobbesiano, aquilo idealizado por apenas 

uma classe privilegiada e/ou pequenos grupos não consegue compor, de forma 

unânime, anseios e metas coletivos, uma vez que, o restante da composição do grupo 

social expõe pretensões e realidades díspares, resultando em uma inoperante e 

fracassada aplicabilidade de tal ideal pretendido.  

Além de Thomas Hobbes, há a presença fundamental de John Locke, 

importante filósofo empirista e autor contratualista. Locke nasceu na Inglaterra, em 

1632, tendo sua vida dedicada ao pensamento político e ao desenvolvimento 

intelectual. Defensor do movimento liberal, e hoje considerado “Pai do Liberalismo”, 

o empirista criticou arduamente a monarquia absolutista, questão abordada em sua 

obra Dois Tratados sobre o Governo (1681). Em tal obra renomada, Locke descreve o 

estado de natureza indubitavelmente divergente de Hobbes, visto que, o ser humano, 

para o empirista, convivia, inicialmente, em paz e harmonia relativas. Por meio da 

razão, os indivíduos tendem à sociabilidade do que a guerra de todos entre todos, 

desfrutando de direitos naturais: vida, liberdade e propriedade.  
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O autor contratualista aborda a questão da propriedade, tendo, como sentido 

amplo, todos os direitos naturais, e, o sentido restrito, os bens privados, os quais são 

frutos do labor. Retomando a racionalidade do ser humano, os indivíduos 

reconhecem a importância dos direitos mencionados, na medida em que, necessitam 

desses para a sobrevivência e, por conseguinte, há a instalação de respeito mútuo 

entre os cidadãos. Apesar da pacificidade relativa do estado de natureza descrito por 

Locke, a mesma não permanece, tendo em vista que, com o acúmulo da grande 

propriedade privada, da moeda e do aumento da população, a manifestação da 

desigualdade socioeconômica se agrava. Assim, há a acentuação de conflitos, fator 

que suscita o medo, ameaças, que culminam no temor pela vida, pela propriedade e 

pelos direitos naturais.  

Dessa forma, a solução para a sobrevivência da população seria a adesão ao 

contrato social. De acordo com esse pacto, há a criação do Estado Civil, preservando 

os direitos naturais, no entanto, os cidadãos deverão ceder os direitos de julgar, punir 

e elaborar leis civis. Logo, não há abandono da liberdade, vida e bens, caracterizando 

a limitação do Estado, que deverá salvaguardar esses direitos. Ademais, caso o 

governo infrinja os direitos naturais, haverá a perda da legitimidade e deposição do 

governante, tendo a população autorizada utilizar quaisquer meios para combater 

essa tirania. Assim, o Estado encontra-se abaixo das leis, dando origem ao 

nascimento da doutrina do Estado de Direito, que se caracteriza pela adoção do 

princípio da liberdade negativa, da isonomia formal, limitação do Estado à lei e ao 

acatamento do princípio da separação dos poderes.  

 

A liberdade do homem em sociedade consiste em não estar submetido a 
nenhum outro poder legislativo senão àquele estabelecido no corpo político 
mediante consentimento, nem sob o domínio de qualquer vontade ou sob a 
restrição de qualquer lei afora as que promulgar o poder legislativo, segundo 
o encargo a este confiado (LOCKE, 1998, p. 401-402. Adaptado). 

 

Portanto, o ideal de Locke está, extremamente, ligado à doutrina liberal, que já 

foi ligeiramente anteposta, fundando e desenvolvendo os direitos de primeira geração 

– civis e políticos. No entanto, apesar de ser visivelmente menos conservador que 

Thomas Hobbes, o empirista não soluciona a questão do acúmulo de moeda e da 

propriedade privada. Logo, a desigualdade socioeconômica presenciada no estado de 

natureza permanece após a concordância do contrato social, exibindo, dessa forma, 
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ideais fundamentados nos princípios da meritocracia, sistema que privilegia apenas 

uma parte escassa de um grupo social. 

Por fim, por intermédio do pensamento lockeano, direitos considerados de 

primeira geração são almejados a serem assegurados, anseios que manifestam 

progressos fundamentais para a ascensão dos direitos fundamentais. Contudo, o 

filósofo em questão não trouxe respostas no tocante à problemática dos desiquilíbrios 

socioeconômicos, visto que, não abordou como realidades incongruentes podem 

atingir oportunidades equilibradas, fator essencial para potencializar a mobilidade 

social da população. Dessa forma, assim como Thomas Hobbes, Locke privilegia, 

nitidamente, em sua sociedade idealizada, apenas uma parte do grupo social, que era 

privilegiada e, consequentemente, favorável aos seus princípios.  

Ademais, é elementar a explicitação do autor contratualista Jean Jacques 

Rousseau, filósofo social, teórico político, tendo suas ideias influenciado na 

Revolução Francesa (1789). Rousseau nasceu na Suíça em 1712, época em que o 

absolutismo reinava todo o continente europeu, culminando em movimentos que 

buscavam a derrubada dessa forma autoritária de governo. Em 1745, o autor 

contratualista estabeleceu-se em Paris e passou a colaborar com o movimento 

iluminista – corrente composta por intelectuais que combatiam a estruturação 

privilegiada da monarquia absolutista e colonialista, – publicando, dez anos depois, o 

livro renomado Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, que 

reafirma sobre a bondade natural do homem, e como as instituições, desigualdades e 

privilégios corrompem o estado de natureza pacifista. Além dessa obra, Rousseau 

publicou, em 1762, o Contrato Social, que manifesta, assim como outros 

contratualistas, seus próprios idealismos em um Estado.  

Analisando as publicações brevemente mencionadas, o teórico político 

descreve o estado de natureza com o homem sendo limitado às próprias sensações, 

sendo ele puro instintivo e vivendo isolado nos primeiros momentos. No entanto, a 

partir do momento que há a existência de necessidades exteriores, encontros sociais 

passam a ser frequentes e, posteriormente, cria-se o núcleo familiar, tornando as 

relações mais cotidianas. Além da fundação da divisão social do trabalho e da 

manifestação da propriedade, a convivência com outros indivíduos estimula 

sentimentos de inveja, competição e egoísmo.  

Assim, o homem encontra-se, nesse momento, no Estado intermediário, 

considerado início da sociedade. A socialização intensifica e, consequentemente, o 
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sujeito passa a interagir cada vez mais no exterior, não se preocupando apenas 

consigo, nascendo, dessa forma, atitudes comparativas de uns com os outros. Para 

mais, inicia-se a problemática da detenção e acúmulo de terras, que, até em 

momentos anteriores, eram só utilizadas para o trabalho. Logo, com a expansão da 

capitalização dessas, a desigualdade socioeconômica se estabelece, engendrando 

conflitos constantes.  

Destarte, há a derivação do Estado de sociedade, também denominado pacto 

dos ricos. Rousseau descreve, nessa situação, como a tomada de posse transforma -se 

em direito de propriedade. Dessa forma, o Estado legitima a propriedade e, por 

conseguinte, corrobora com a desigualdade instituída, estimulando a competição, 

egoísmo e ambição. Por fim, a solução encontrada pelo filósofo é a adesão ao contrato 

social, que expõe a transformação de um individuo a um cidadão, fato que exibe a 

transição de uma caracterização particular para uma relativa ao coletivo. Assim, para 

que a adoção desse acordo possa ser efetiva, os cidadãos deverão alienar a 

propriedade, o egoísmo e a ambição, visando, desse modo, fatores vitais para o 

combate à desigualdade vivida.  

Ademais, nessa idealização utópica, o homem participa livremente da vida em 

comunidade, visando o bem comum, e, caso buscasse apenas assuntos particulares, o 

mesmo não estaria pronto para viver em sociedade. Para mais, além da redistribuição 

de terras realizada pelo Estado, e a soberania residir no povo, Rousseau baseia-se em 

princípios de Montesquieu, pois, para o contratualista, a liberdade civil corresponde à 

ideia de obediência às leis, as quais são soberanas e formuladas pelos participantes da 

comunidade por intermédio da vontade geral. Esse desejo do coletivo não pode ser 

definido como uma vontade da maioria, pois tal termo pode implicar na existência de 

discordância de juízos, que resultará, segundo Rousseau, em uma comunidade 

desunida. Assim, os cidadãos que discordem dos anseios do grupo social, deverão 

ceder suas pretensões individuais e acatar a decisão do coletivo, demonstrando, desse 

modo, que a vontade geral é caracterizada como uma vontade universal, não podendo 

haver desejos contrários a ela.  

 

Há comumente grande diferença entre a vontade de todos e a vontade geral; 
esta só fita o interesse comum, aquela só vê o interesse, e não é mais que 
uma soma de vontades particulares; porém, quando tira dessas vontades as 
mais e as menos, que mutuamente se destroem, resta por soma das 
diferenças a vontade geral (ROUSSEAU, 2003, p. 40 -41). 
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Logo, o autor contratualista em análise, tentou sanar às dificuldades 

resultantes da desigualdade social por meio da alienação da propriedade, do egoísmo 

e da ambição, causadores desse problema ainda presente nos dias hodiernos. No 

entanto, a solução estabelecida encontra-se apenas no plano utópico, uma vez que, a 

propriedade privada é um direito construído e desenvolvido historicamente ao longo 

de toda a evolução da vida humana, e a alienação repentina desse não conseguiria ser 

eficaz e muito menos amoldável de acordo com os padrões sistematicamente 

predispostos da sociedade. Assim, conclui-se que ideais e respostas extremistas, sem 

ao menos cultivar respostas que demandam um progresso mais lento e adaptável a os 

indivíduos, acabam motivando outras adversidades, além de não solver, de forma 

efetiva, obstáculos anteriores.  

Para mais, o discurso rousseauniano problematiza acerca da individualidade 

do ser humano, e como essa característica pode ser agente de desacordos, 

engrenagem para desarmonizar a comunidade. O contratualista, apesar de acreditar 

estar visando o bem do grupo social, critica e desaprova, por meio desse ideal, a 

pluralidade de identidades, perspectivas e opiniões díspares. Dessa forma, na utopia 

ansiada, não há oposições: a vontade geral não é criticada e debatida, constituindo e 

propiciando uma censura aos demais cidadãos que não acordaram com a maioria do 

coletivo.  

Assim como no Livro V da Politeia (381 a.C.), de Platão, os três autores 

clássicos contratualistas deram-se a liberdade para discorrer acerca de seus ideais em 

uma sociedade. De um lado, Platão idealizava que apenas filósofos poderiam ser 

governantes, pois além de produzirem leis perfeitas, eles governariam de forma 

virtuosa e experiente, característica exclusiva desses. Em contrapartida, Thomas 

Hobbes, influenciado pelos conflitos políticos que presenciou durante sua vida, 

defendia a monarquia absolutista e, que, a partir de um Estado temível e 

centralizador, a sociedade estaria segura e poderia progredir. Do outro lado, John 

Locke, defensor do movimento liberal, idealizava o Estado de Direito, mas deixou 

sem soluções concisas questões relativas à desigualdade e aplicação de políticas 

sociais. Por fim, Rousseau, em nome de duas ideias da Antiguidade: da cidade e 

virtude, e da natureza, planeja o Estado como sendo puramente coletivo, 

desaprovando condutas pluralistas.  
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2.2 Ideais em uma sociedade mediante fatos históricos e conclusões 

acerca de anseios subjetivos 

 

Isto exposto, conclui-se que ideais são pertencentes ao plano subjetivo, 

apresentando, assim, diferentes variações de distintas realidades e concepções de 

justiça. Exemplificando, de maneira nítida, a partir de fatos concretos, como tais 

anseios podem ser divergentes para sujeitos diversos, tomemos algumas causas que 

resultaram a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A disseminação dos atos nazistas 

foi resultado de diferentes pretextos, como por exemplo, pela grande insatisfação 

alemã do desfecho da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), reflexos da humilhação 

sofrida pelo Tratado de Versalhes (1919), que proibia a Alemanha de ter navios e 

aviões de guerra, além de altos valores de indenização e outros aspectos relativos à 

infantaria. Além dessa causa, o agravamento da crise econômica acentuada mediante 

à Crise de 1929 e o descontentamento da população, influenciaram e propagaram, de 

maneira intensa, a campanha de movimentos autoritários e fascistas pelo continente 

europeu, tendo como o resultado o fascismo italiano e o nazismo alemão.  

Logo, os líderes totalitaristas aproveitaram a fragilidade e a insatisfação 

popular, e conduziram discursos autoritários – suas idealizações para a construção de 

uma sociedade a ser ansiada – mediante doutrinação, alienação e perseguição às 

minorias. Contrariando o Tratado de Versalhes, a Alemanha voltou-se ao 

rearmamento depois da recuperação de sua economia, fortalecendo-se militarmente. 

Sendo assim, Adolf Hitler iniciou seu expansionismo territorial, sob o ideal de 

construir o “espaço vital” que os nazistas tanto desejavam, tendo idealizações na 

formação de um império para a Alemanha em territórios que, historicamente, haviam 

sido ocupados por germânicos. Dessa forma, sob um viés totalmente despótico e 

tirânico, o “espaço vital” seria dedicado exclusivamente para os arianos, 

considerados, para os nazistas, como a raça pura ideal.  

Logo, infere-se, veementemente, que idealizações são fundamentais em 

princípios subjetivos, e que, como no fato histórico analisado, podem incentivar e 

edificar ideais baseados em preconceitos, tirania, despotismo e preceitos claramente 

totalitaristas. Hannah Arendt (1906-1975), filósofa política alemã, aborda os 

pensamentos e as consequências devastadoras dessas idealizações em sua renomada 

obra Origens do Totalitarismo:  
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Nunca antes nosso futuro foi mais imprevisível, nunca dependemos tanto de 
forças políticas que podem a qualquer instante fugir às regras do bom senso 
e do interesse próprio - forças que pareceriam insanas se fossem medidas 
pelos padrões dos séculos anteriores. É como se a humanidade se houvesse 
dividido entre os que acreditam na onipotência humana (e que julgam ser 
tudo possível a partir da adequada organização das massas num 
determinado sentido), e os que conhecem a falta de qualquer poder como a 
principal experiência da vida (ARENDT, 2013, p. 11). 

 

Portanto, mediante a análise breve efetuada de diferentes autores e fatos 

históricos, infere-se que a idealização de um Estado para um indivíduo não 

corresponde aquela de terceiros, como fora explicitado anteriormente. Sendo assim, 

pode-se chegar à comprovação de que ideais são variações que refletem 

individualidades conscientes de cada cidadão inserido em um grupo social, 

presenciado contextos históricos distintos ao longo de sua vida, precedentes que, 

consequentemente, impulsionam deduções que anseios individuais não devem ser 

tomados como universais e unânimes. Logo, remetendo ao início do artigo, a 

apreciação dos filósofos estudados corrobora com a definição, de acordo com o léxico 

atual, do adjetivo ideal: “aquilo que só existe na imaginação; fantástico, quimérico: 

mundo ideal”. 

A ilustrativa citação de Fernando Pessoa (2008) esclarece o pensamento 

acerca do desconhecimento do outro, assim como a falta de uma clareza acerca de 

suas pretensões, sonhos, aspirações e idealizações:  

 

Como é por dentro outra pessoa? Quem é que o saberá sonhar? A alma de 
outrem é outro universo, com que não há comunicação possível, com que 
não há verdadeiro entendimento. Nada sabemos da alma senão da nossa; as 
dos outros são olhares, são gestos, são palavras, com a suposição de qualquer 
semelhança no fundo (PESSOA apud GIANNETTI, 2008, p. 162). 

 

Apesar da concepção de um Estado e sociedade idealizados permanecer no 

plano utópico e sem aplicabilidade universal e democrática, a extensa luta para 

garantir a asseguração dos Direitos humanos é explicitamente nítida no decorrer da 

história mundial, fatores que desempenham papel de aspectos de análise das 

vontades recorridas pela sociedade como necessárias ao longo do tempo.  

 

2.3 Evolução histórica dos direitos humanos  

 

Tracejando a evolução histórica dos direitos humanos, encontram-se fontes 

remetendo desde a Antiguidade. A partir do pensamento grego, como Protágoras 
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(481 a.C. - 411 a.C.), sofista da Grécia Antiga, esbarra-se com sustentações acerca das 

leis, as quais eram feitas por homens, serem obrigatórias e válidas, descartando o 

conteúdo moral das mesmas. Ademais, tais filósofos fundamentavam os direitos do 

ser humano mediante pensamentos, que séculos depois, foram considerados 

jusnaturalistas: direitos ponderados como universais, independentes da vontade 

humana, da legislação, de convenção, dentre outros aspectos.  

Além disso, a oscilação da perspectiva da realidade, que é modificada por meio 

de movimentos e conflitos sociais, tensões e direitos, é construída e defendida por 

Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.). O renomado filósofo grego, aluno de Platão - quem 

acreditou na relação essencial do Direito e as Leis serem fundamentais para a 

organização da polis – discorre a respeito de como o conceito de justiça por natureza 

modifica-se conforme à metamorfose das distintas realidades, que apresentam 

critérios díspares de justiça caso realizem comparações entre as mesmas. Contudo, 

apesar das ponderações feitas na Antiguidade, essas permaneceram na esfera da 

filosofia, visto que, as civilizações ocidentais da época baseavam-se, em sua vasta 

maioria, em conceitos primitivos de justiça.  

Séculos passaram desde os entendimentos desempenhados pelos filósofos 

gregos até o início da Idade Média (476 - 1492), época que o pensamento cristão e a 

adoção de hierarquia entre classes intensificaram-se no ocidente. De acordo com o 

conhecimento do clero, o direito absoluto, considerado ideal, não poderia ser 

garantido ao restante da população, pois, seguindo os ensinamentos cristãos 

medievais, os indivíduos necessitariam estar livres de pecados. Assim, os devotos 

contentaram-se a cumprir o direito relativo, e os membros da Igreja o direito 

absoluto. 

Além dessa falta de equiparação de direitos no grupo social, as ponderações de 

Santo Agostinho (354 - 430) foram assumidas no período. Os juízos do teólogo 

afirmavam que, caso houvesse disparidade de entendimentos entre as leis terrenas 

(lextemporalis) e a Lei de Deus, aquela não seria vigente e, por conseguinte, não 

deveria ser obedecida, exibindo, claramente, o poder da Igreja até mesmo em 

questões jurídicas. Para mais, deve-se considerar a influência de São Tomás de 

Aquino (1226 - 1274), que visava normas de caráter mais geral, acima do texto da lei, 

mediante o pensamento da justiça cristã. Assim como visto anteriormente no artigo, 

idealizações foram almejadas por um pequeno grupo e impostas ao restante do 
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coletivo, fato que corrobora, mais uma vez, para a permanência da Justiça e ideais de 

um lado, e a realidade concreta do outro.   

No entanto, em 1215, apesar da constante desvalorização dos Direitos 

Humanos, a Magna Carta, considerada como um marco do início do 

constitucionalismo, é elaborada na Inglaterra e assinada pelo rei João, limitando os 

poderes da monarquia no país em questão. Apesar de demonstrar avanços acerca do 

respeito de procedimentos legais que os reis deveriam apresentar, o documento 

restringia esses direitos apenas às pessoas livres, a menor parte da população, na 

medida em que, os indivíduos ingleses, em sua grande parte, eram servos. Vale 

considerar que a maioria da população não era oprimida pelos monarcas, mas pelos 

barões senhoriais, e com a elaboração desse texto, garantiu-se mais os direitos dos 

opressores do que daqueles que lidavam com situações lastimáveis.  

No final do século XVI, ocorre a Reforma Protestante (1517), tendo a realidade 

da superioridade de valores cristãos questionada, principalmente pelo movimento 

iluminista. Dessa forma, a Europa Ocidental sai da narrativa opressora da Igreja, e 

busca a razão para a explicação de quaisquer assuntos. Assim, o direito não se vincula 

mais à vontade de Deus, mas sim ao entendimento da razão, tendo um dos 

precursores John Locke, analisado previamente nesse artigo científico.  

Embora tenha-se discutido, quanto ao Direito, o texto da lei de diversas 

perspectivas ao longo dos séculos, a materialização dos Direitos Fundamentais pode 

ser contemplada a partir do Estado Liberal.  Após o marco da Magna Carta em 1215, 

outros questionamentos e providências foram realizadas, como a Petição de Direito 

(1629), o Habeas Corpus Act (1629) e a Declaração de Direitos (1698), garantindo 

alguns Direitos Fundamentais. Além desses importantes textos, a Declaração de 

Independência dos Estados Unidos (1776) e a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão (1789), na França, reafirmaram os Direitos Fundamentais.  

Todavia, o progresso exibido ao longo dos séculos só foi aproveitado por um 

grupo muito restrito de homens proprietários. O Professor Doutor José Luiz Quadros 

de Magalhães (2008) sintetiza muito bem esse ponto histórico:  

 

A grande maioria permanecia de fora do novo sistema de garantia de 
direitos. O constitucionalismo não nasceu democrático, e o lento processo de 
democratização, em uma tensão permanente até os dias de hoje, ocorreu 
devido às lutas dos movimentos operários e dos partidos políticos de 
esquerda que se formaram no século XIX (MAGALHÃES, 2008, p. 18). 
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A partir das revoluções, tanto americana quanto francesa, os princípios 

políticos e econômicos foram consagrados, tendo o Estado Liberal ser adotado por 

todo o continente europeu, apesar de a Democracia ter persistir no esquecimento. 

Esse modelo de governo baseado no liberalismo, caracteriza-se pela isonomia formal 

– os cidadãos são iguais perante à lei –, a limitação do Estado à lei, além da adoção 

do modelo planejado por Montesquieu: sistema de freios e contrapesos e o princípio 

da separação dos poderes. Ademais, o Estado de Direito avigora a legalidade – a força 

do documento – visto que, abraça a liberdade negativa, que promove a realização de 

tudo que a lei não proíba.  

 

Pela primeira vez na história pós-tribal, todos os membros da sociedade são, 
ou devem ser, proprietários, homens livres e, assim, igualmente sujeitos de 
direitos, capazes, até mesmo o mais humilde trabalhador braçal, de realizar 
atos jurídicos contratuais como o da compra e venda da força de trabalho 
(CARVALHO NETTO, 1999, p. 478).  

 

Logo, conclui-se que o poder legislativo, no Estado Mínimo, está em ascensão, 

em virtude de os cidadãos serem autores da lei, não meros destinatários. 

Considerando que a sociedade como um todo não almeja intervenção do Estado na 

vida privada, o poder judiciário perde autoridade e prestígio, transformando o juiz 

em um mero aplicador da lei e realizador de atividade mecânica: resultados de uma 

leitura direta dos textos, que deveriam ser claros e distintos.  

Apesar da conquista dos direitos civis e políticos, chamados direitos de 

primeira geração, a ideologia liberal fundou-se na proteção de privilégios, na ávida 

competição e concorrência, na exploração da mão-de-obra e outros anseios 

puramente individuais, além da clara omissão do Estado diante dos problemas 

socioeconômicos. A partir do início do século XX, ideais socialistas, comunistas e 

anarquistas questionam o idealismo liberal, culminando em movimentos coletivos de 

massa, os quais reivindicavam a luta pelos direitos coletivos e sociais. Dessa forma, o 

século XIX caracterizou-se pela maior exploração do homem pelo homem, fundando, 

consequentemente, a crise do Estado Liberal. 

Após a Primeira Guerra Mundial, as novas constituições passaram a discorrer 

acerca da maior participação do Estado quanto aos cidadãos, na tentativa de iniciar 

um governo mais efetivo no tocante a políticas públicas sociais. A Constituição de 

Weimar, de 1919, demarcou a abertura do Estado Social alemão, que influenciou a 

adoção de um mesmo estilo de política no restante do continente europeu. Assim, 
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rompe-se com o Estado Mínimo, internalizando na legislação uma igualdade não 

apenas formal como nos ideais liberais, mas também tendencialmente material.4 

Ademais, no Estado Social, a conduta do governo se manifesta de maneira 

intervencionista, fato que pode ser visto pela compreensão dos atos governamentais 

de toda dimensão do público. Assim, cabe ao Estado providenciar todos os interesses 

aos direitos de segunda geração – coletivos e sociais – como educação, saúde, dentre 

outros. Além de adotar como alguns de seus preceitos a liberdade positiva e a 

isonomia material, o Estado Social coloca nos holofotes o poder executivo, visto que, 

a necessidade de adoção de medidas socioeconômicas aponta um elevado grau de 

intensidade e procura. Vale considerar que, ao contrário de um judiciário bouche de 

laloi visto no Estado de Direito, no Estado Social o exercício do juiz deverá ser mais 

complexo a fim de garantir as diferentes dinâmicas e necessidades socioeconômicas 

por parte da sociedade, sendo as mesmas responsabilidades do governo vigente.  

Décadas mais tarde, os Direitos Humanos são agressivamente violados pela 

Segunda Guerra Mundial, que gerou a necessidade de artifícios para que essas 

garantias pudessem ser eficazmente asseguradas. Dessa forma, há a elaboração da 

Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), a Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem (1948), a Convenção Americana dos Direitos do 

Homem (1969), dentre outros textos legais. Apesar de relativa harmonia e paz, o 

mundo torna-se, mais uma vez, em um período curto de tempo, polarizado: 

influências norte-americanas de um lado, e influências soviéticas do outro.  

Na década de 70 do século XX, instaura-se a crise do Estado Social, edificada 

pela crise econômica e a negligência do Estado no seu dever de fiscalização, criando 

uma situação arriscada para a sociedade. Assim, introduz-se o Estado Democrático de 

Direito – originado na ideia de democracia na Grécia antiga juntamente com a 

definição de cidadão ativo –, que permanece em vigência nos dias hodiernos. Nesse 

sistema institucional, a ideia de participação democrática e popular manifesta-se 

expressamente, além da presença de aspectos de fraternidade que ensejam os direitos 

de terceira geração, denominados de metaindividuais ou difusos.  

Em síntese, os direitos difusos apresentam viés pluralistas da modernidade 

contemporânea, visando fins coletivos. Assim, são chamados de metaindividuais, pois 

 
4 CARVALHO NETTO, Menelick de. Requisitos pragmáticos da interpretação jurídica sob o paradigma 
do Estado Democrático de Direito. Revista de direito comparado. Belo Horizonte, v. 3, n. 5, p.473-486, 
1999.  
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parte da ótica do cidadão enquanto ser humano ou quanto a um membro de um 

grupo social específico. A Professora Mestre Maria Cristina Seixas Vilani (2002) 

explicita a terceira geração de direitos com clareza:  

 

Podemos dividi-los em três agrupamentos: 1. direitos reivindicados por 
agentes coletivos por uma vida digna e saudável: pela paz, pela preservação 
da natureza, por um mudo solidário; 2. direitos referentes às “necessidades 
particulares” de categorias sociais específicas: das crianças, dos idosos, dos 
deficientes físicos, dos consumidores, das mulheres, dos sem-terra, dos 
negros; 3. direitos das minorias pelas liberdades de práticas culturais ou 
estilos de vida diferenciados: dos grupos étnicos, dos homossexuais, dos 
grupos religiosos (VILANI, 2002, p. 58).  

 

Concomitantemente, os direitos de quarta geração – ligados à biotecnologia e à 

bioengenharia – dissertam acerca da segurança sobre a sobrevivência da vida 

humana, além de garantias remetentes às características gerais do homem. Por fim, 

os chamados de direitos tecnológicos – quinta geração, seguindo tal ordem 

cronológica – ganham espaço graças ao mundo globalizado e tecnológico, frisando, 

dessa forma, na democratização do acesso aos meios de comunicação avançados para 

todos aqueles presentes no globo.  

Ademais, no Estado Democrático de Direito, o ordenamento jurídico é mais 

complexo que um mero conjunto hierarquizado de normas, incentivando tanto o 

reforço da legalidade – segurança jurídica – quanto o sentimento de justiça realizada 

– adequação da decisão judicial ao caso concreto. Portanto, o judiciário e executivo 

em ascensão trabalham com a ideia de pluralidade e ideais de justiça: o juiz necessita 

da adoção de decisões consistentes com o Direito vigente, ao mesmo tempo que ele 

seja capaz de se colocar no lugar de cada uma das partes, almejando a solução 

mediante perspectivas de todos os ângulos possíveis.  

 

2.4 Direito e a presença da justiça no ordenamento jurídico 

 

Logo, por meio das ponderações realizadas ao longo do artigo, indagações 

acerca da ligação entre o Direito e a Justiça são constantes: se a legitimidade do 

ordenamento jurídico reside em um sentimento – subjetivo e irracional – ou se existe 

uma estrutura universal e racional que legitime o direito ou faça reconhecê-lo como 
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ilegítimo.5 Analisando sob a perspectiva da necessidade de se ter um ideal de justiça, 

visto que, nenhum ser humano sobrevive sem um universo moralizante, pois sem a 

presença desse, a perturbação social e existencial seria abundante, culminando em 

inúmeros conflitos e desordem generalizada.  

Ademais, há a possibilidade de inferência de que a Justiça confere ao Direito 

um significado no sentido de razão de existir, uma vez que, o conteúdo normas de 

conduta, por exemplo, baseia-se em ideais do que uma sociedade checa como justas – 

as quais são alteradas constantemente decorrente do contexto histórico presente. 

Para mais, ao chegar a conclusão de que a justiça é considerada um princípio 

universal superior, que influencia a conduta do grupo social, e sem ela o caos estaria 

estabelecido, presume-se como um princípio presente, constantemente, tanto no 

texto legal quanto no universo jurídico como um todo.  

Contudo, ao analisar o tema da relação do Direito e a Justiça, teses do 

positivismo jurídico podem ser cabíveis de discussão nesse debate. A tese da 

neutralidade, defendida por Hans Kelsen, famoso positivista jurídico, manifesta que 

conceitos sejam definidos através de critérios puramente formais, neutros com 

relação ao seu conteúdo. Portanto, segundo esse pensamento, podem haver normas 

injustas e justas, separando a validade jurídica da valoração ética-normativa.  

O direito, segundo a corrente positivista, afirma que o direito ideal, aquele 

almejado, não é de natureza objetiva, mas meramente subjetiva. Dessa forma, 

existem critérios ou pautas objetivamente válidas sobre as quais devem sustentar o 

conteúdo do direito. Assim, questões de comportamentos sociais, assuntos relativos à 

justiça, moral e ética são de natureza subjetiva, apresentando, mais de uma resposta, 

de uma idealização, de uma expectativa criada. Esse entendimento julga que, dessa 

forma, o cientista do direito deve permanecer no plano objetivo, visto que, o fim da 

ciência dessa matéria é a descrição do dever jurídico e não o comportamento social, 

que implica em concepções individuais de uma determinada realidade.  

Em síntese, ao apreciar os ajuizamentos feitos, a Justiça e as valorações de um 

grupo social, apesar de não ser matéria do texto da lei, contribuem e influenciam o 

ordenamento jurídico. O cientista do direito, o legislador não deve partir de 

convicções próprias, mas reflete, inconscientemente, aquelas da sociedade em que 

está inserido. A aplicação e a observância do direito estão delimitadas pelo principio 

 
5FERRAZ JR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão, Dominação 8. 
Ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
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formal da igualdade proporcional: a justiça não pertence propriamente à legislação, 

mas é o limite dessa. Todavia, se esses limites são justos ou injustos, isso é questão da 

justiça matéria, de seus princípios éticos e não do direito positivado.6  

 

CONCLUSÃO  

 

A proposta inicial do projeto de pesquisa em questão foi o questionamento da 

viabilidade de uma idealização em uma determinada sociedade – “Qual ideal está 

sendo empregado para aquele grupo? “O planejamento de uma sociedade ideal é 

condizente com a realidade?”; “Idealizações podem unir uma comunidade como um 

todo?” – dentre outras questões abordadas. No entanto, o idealismo apresentado por 

diferentes filósofos renomados, além da aplicação de ideais mediados por fatos 

históricos, tem a sua aplicação universal e eficácia permanecidas apenas em um plano 

meramente utópico, comprovando, assim, a impotência de tais ideais almejados.  

Ademais, devido a idealizações quiméricas não serem aplicáveis globalmente 

de forma unânime, os desejos de uma população podem ser enxergados pelo aspecto 

das seguranças jurídicas do texto da lei. Assim, a evolução histórica dos Direitos 

Humanos redigida comprovou que, de acordo com as ideologias daquele certo 

período, as garantias dos indivíduos foram transformadas e influenciadas por essas 

perspectivas, fatores que manifestaram a constante renovação e modificação no 

tocante a esse assunto. 

Por fim, a discussão aclamada quanto à ligação do Direito e Justiça pode ser 

sintetizada sobre como as questões subjetivas – comportamentos sociais, idealizações 

e conceitos de justiça – influenciam, indireta e inconscientemente o texto legal, 

apesar de não ser matéria do ordenamento jurídico.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia de Bolso, 
2013.  
 
CARVALHO NETTO, Menelick de. Requisitos pragmáticos da interpretação 
jurídica sob o paradigma do Estado Democrático de Direito. Revista de 
direito comparado. Belo Horizonte, v. 3, n. 5, p.473-486, 1999. 

 
6FERRAZ JR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão, Dominação 8. 
Ed. São Paulo: Atlas, 2015. 



 

 

169 

 

 
Dicionário Online de Português. 2019. Disponível em: <https:dicio.com.br/ideal>. 
Acesso em: 20 de jun. de 2019. 
 
FERRAZ JR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, 
Decisão, Dominação. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
 
GIANNETTI, Eduardo. O livro das citações. 2. Ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2008.   
 
HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de Um Estado 
Eclesiástico e Civil. São Paulo: Martin Claret, 2014. 
 
LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  
 
MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direito Constitucional: Curso de Direitos 
Fundamentais. 3. Ed. São Paulo: Método, 2008.  
 
ROUSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social. São Paulo: Martin Claret, 2015. 
 
VILANI, Maria Cristina Seixas. Cidadania Moderna: fundamentos doutrinários e 
desdobramentos históricos. Cadernos de Ciências Sociais, Belo Horizonte: PUC 
Minas, v. 8, n.11, p 47-64, 2002.  
 
WEFFORT, Francisco. Os clássicos da política. 14. Ed. São Paulo: Ática, 2011.  



 

 

170 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DIREITOS LGBTQIA+: PLANOS DE AÇÕES DIANTE DA INEXISTÊNCIA 

DE LEIS EXPRESSAS 

 

Thiago Pereira Martins 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo expender a construção do movimento e dos 

direitos da população LGBTQIA+ no Brasil, a partir de registros históricos, pesquisas 

e dados de organizações, além de proposições legislativas e jurisprudências do STF. 

Ademais, serão examinadas as razões da agenda deste grupo se concentrar no 

judiciário, em face da negativa histórica do legislativo federal, bem como as presentes 

dificuldades das minorias sexuais em conseguirem a efetivação dessas garantias 

reconhecidas pela Suprema Corte.  

 

Palavras-Chave: Judicialização de direitos. Movimento LGBTQIA+. Legislativo. 

Supremo Tribunal Federal. Backlash. 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to expender the construction of the movement and rights of 

the LGBTQIA+ population in Brazil, based on historical records, research and data 

from organizations, as well as legislative propositions and jurisprudence of the STF. 

In addition, the reasons for the agenda of this group will be examined to focus on the 

judiciary, in view of the historical negative of the federal legislature, as well as the 

present difficulties of sexual minorities in achieving the realization of these 

guarantees recognized by the Supreme Court.  
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Supreme Court. Backlash. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta pesquisa abordaremos o histórico de alguns planos de ações que, no 

Brasil, repercutiram com proveito às bandeiras de lutas do movimento LGBTQIA+, 

destacando-se, dentre estes, o reconhecimento da mais alta corte de justiça à união 

estável para casais do mesmo sexo e - em país líder mundial na violência homofóbica 

(PUTTI, 2020b) - a criminalização dos atos de homofobia e transfobia. 

Na perscrutação também serão investigadas as causas que dificultam e 

embargam a edição de leis expressas pela via natural do poder legislativo, 

compelindo-se vir a palco, por provocação, o poder judiciário - em sua máxima 

instância - para, ao abono da Constituição da República (CR), reconhecer direitos por 

aplicação hermenêutica. 

 

2 HISTÓRICO DO MOVIMENTO LGBTQIA+ NO BRASIL 

 

A homossexualidade é algo presente na realidade humana desde sempre. A 

título de registro, os relatos da prática no mundo greco-romano da antiguidade 

clássica (século VIII aC - século V dC). Vale frisar que - na Roma Antiga - unicamente 

a parte passiva sofria avaliação discriminatória (YAMADA, 2018), e que - na Grécia 

Antiga - a relação sexual se consumava liberada deste juízo distintivo, e mesmo entre 

homens com larga diferença de idades, próximo mesmo ao que, hoje, compreende -se 

por pedofilia (LIMA, 2019). No entanto, com o passar dos séculos, as fortes 

influências Cristã e Islã associaram a homossexualidade a pecado (e a imoralidade e 

subversividade anexas ao comportamento pecaminoso), tornando-se, inclusive, 

matéria de tutela penal em grande parte do mundo. 

Consoante dados recolhidos do Relatório Mundial “Homofobia de Estado”, no 

ano de 2020, 69 países membros, dentre o universo dos 193 países constituintes da 

Organização das Nações Unidas (ONU), criminalizam a relação consensual entre 

pessoas do mesmo sexo (ALONSO, 2020). No Brasil, as relações homossexuais foram 

criminalizadas até o ano de 1830, data de início da vigência do Código Penal Imperial, 

que as tornaram fatos atípicos. Anterior à promulgação, as Ordenações Afonsinas, e 

posteriormente as Ordenações Manuelinas e Filipinas, a parelho de tipificarem-nas, 
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agregavam-lhes penalidades cruéis, como a morte por queimadura, o degredo e a 

infâmia dos descendentes - conforme consta do tópico História da violência contra 

pessoas LGBTs no Brasil do sítio Memórias da Ditadura (s.d.). 

No transcurso do século XX, em tempos concomitantes, constata-se, por um 

lado, o aumento considerável das punições aos homossexuais em significativa parte 

do orbe terrestre, tidos como pessoas imorais, profanas e merecedoras das represálias 

social e jurídica, verbi gratiae as intolerantes Alemanha do período nazista e a 

Inglaterra da década de 50 (a Inglaterra que processou criminalmente o cientista 

Alan Turing). De outro ponto de vista, expressavam-se, no estrangeiro, variados 

grupos de respaldos a causa homossexual, o que encorajou o aparecimento de grupos 

brasileiros organizados para o mesmo sustentáculo. 

 

2.1 Surgimento do Movimento LGBTQIA+ 

 

O que em hodierno se intitula como Movimento LGBTQIA+, em suas 

incipientes modalidades não era assim o conjunto de todas as suas sete letras e um 

sinal de adição, nem se sobressaiu até o ano de 1969 do século XX, apesar de  

múltiplas e importantes lutas localistas até esta data. Entretanto, foi uma luta 

localista, no ano de 1969, que o retumbou em significativas partes do mundo. Trata-

se da “Revolta de Stonewall”: os frequentadores do Bar Stonewall Inn, em Nova York 

- EUA - resistiram e se voltaram contra as frequentes batidas policiais aos habituados 

do estabelecimento. O evento em questão coincidiu com a efervescência 

contracultural da época (Movimento Hippie), o que colaborou com a publicização das 

lutas homossexual e feminista, ambas também sob o farol da não violência e da 

liberdade sexual porfiados pela filosofia hippieista (CARDINALI, 2016, p. 24).  

No Brasil, a organização de pessoas em prol de reconhecimento da causa 

homossexual com a propositura de planos de ações que a promovessem, emergiu 

consequencialmente da “Revolta de Stonewall”, mesmo sob a força repressiva da 

Ditadura Militar na década de 70.  

Cardinali (2016, p. 27) destaca um estratagema político-normativo brasileiro 

que conteve a organização do movimento em nível nacional, a saber, a aplicação do 

Decreto-Lei nº 3.688/41 (a Lei de Contravenções Penais), pretexto para perseguições 

a homossexuais e travestis, enquadrados como incursos na conduta de vadiagem a 

http://memoriasdaditadura.org.br/lgbt/#historia-da-violencia-contra-pessoas-lgbts-no-brasil
http://memoriasdaditadura.org.br/lgbt/#historia-da-violencia-contra-pessoas-lgbts-no-brasil
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que se alude no referido diploma legal, comportamento este que seria gerador de 

risco a saúde pública e afrontamento a moral e aos bons costumes. 

O crescente agito da contracultura que revisava conceitos tradicionais e 

contestava o autoritarismo da ditadura militar - merecendo destaque a atuação da 

classe artística - permitiu a criação, no ano de 1978, do “primeiro jornal gay 

brasileiro”, como era popularmente referido o periódico “Lampião da Esquina”. Com 

a materialização desta novel mídia, parte da população brasileira passou a ter contato 

com manchetes e matérias que remetiam a sanidade sexual (e não a perversão), a 

vida social (e não a vadiagem) e a necessária segurança a integridade física do 

homossexual, em contraposição a imagem deslustrada propagada pela mídia 

tradicional (CARDINALI, 2016, p. 29).  

O periódico “Lampião da Esquina” também colaborou para a ressignificação 

de termos estigmatizantes e pejorativos e a divulgação do que era, em essência, a 

denominada “Operação Limpeza”, ação policial assim predicada pela associação 

metafórica a “limpeza das ruas”, e que servia de pseudo capa para as repressões a 

homossexuais e travestis (MARTIN, 2019; QUINALHA; GREEN, 2020).1 

No ano de 1978 ocorreu a criação do “SOMOS: Grupo de Afirmação 

Homossexual”, primeiro significativo grêmio com finalidade promovente da mudança 

pública acerca da imagem social de gays e lésbicas; além de, internamente, atuar para 

a autoestima e autoproteção dos mesmos (CARDINALI, 2016, p. 31; QUINALHA; 

TREVISAN, 2020). Ficou popularizado abreviadamente pelo vocábulo “SOMOS”.  

Vale registrar que nos idos de 1978 e anos próximos pode-se identificar que 

ocorreram divergências na militância homossexual, segundo a abalizada informação 

do escritor, jornalista e cineasta João Silvério Trevisan.2 O intelectual recorda que um 

ano após a criação do SOMOS, os representantes destes vários grupos foram 

convidados pelo Centro Acadêmico das Ciências Sociais da USP para um debate 

 
1 Vale transcrever excerto do artigo de Flávia Martin publicado no Jornal O Globo de 28/09/2019, 
intitulado Nos 50 anos de Stonewall, descubra a história menos contada do marco da luta 
pelos direitos LGBTI no Brasil: “[...] O relato, detalhado, ousado e assinado pelo escritor João 
Silvério Trevisan na edição de julho de 1980 do ‘Lampião da Esquina’, uma das publicações pioneiras 
do movimento LGBTI, dava conta do episódio considerado pela própria comunidade como o 
‘Stonewall brasileiro’. Em 13 de junho daquele ano, mil manifestantes se juntaram nas escadarias do 
Teatro Municipal de São Paulo para protestar, pela primeira vez, contra a violência que tinha como 
alvo gays, lésbicas e travestis. Nos meses de abril e maio daquele ano, num movimento que ficou 
conhecido como ‘Operação Limpeza’, o mítico delegado José Wilson Richetti [...]ordenou uma série de 
diligências para varrer a população LGBTI da região da Boca do Lixo, no centro da capital paulista” 
(MARTIN, 2019). 
2 Cogitou-se algo assim: que o movimento homossexual (como era nominado à época) poderia 
“dividir”, desenfocar a causa principal da esquerda (a causa operária).  
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público, evento no qual “pipocaram” todos os preconceitos de esquerda, tensão esta 

que foi responsável por permitir que ocorresse “de fato” um debate público, seguido, 

ao seu encerramento, de muitas adesões ao SOMOS, efeito positivo (QUINALHA; 

TREVISAN, 2020).  

Há que se reconhecer que o campo das muitas lutas do reconhecimento dos 

direitos LGBTQIA+ é o “campo da esquerda”. Trata-se de luta constante, inclusive, 

pela não retirada dos direitos conquistados, enfrentando, vigilante, sobretudo, as 

ações da “direita”. É o que sumarizam os professores Renan Quinalha e Rita Hunty 

(2020). 

No ano de 1981 foi reconhecida uma doença causada pelo vírus HIV, a AIDS, 

doença que agredia violentamente o sistema imunológico, a qual, no ano seguinte foi 

referida, por muitos, como “câncer gay”. O acontecimento impôs uma nova fase na 

luta dos homossexuais, pelejas agora de ordem sanitária. Neste sentido, Cardinali 

(2016, p. 36) afirma que a doença serviu de pretexto para segmentos da sociedade 

endureceram o discurso moralista, associando o grupo, mais uma vez, a 

patologização, e que a promiscuidade deveria ser combatida porque o vírus HIV era 

um “castigo divino” (o “câncer gay”), aumentando ainda mais o estigma sobre gays e 

travestis. Os grupos articulados para a promoção de direitos tiveram que reformular o 

discurso do sexo livre. No entanto, positivamente, segundo o autor, o debate público 

incluiu as temáticas homossexuais, de sexo e de sexualidade, em que pese carecendo 

de políticas estatais assistencialistas. 

No Governo do General João Batista Figueiredo (15/3/1979 - 15/3/1985), 

último dos militares que presidiu o Brasil no período da ditadura imposta pelo Golpe 

de 1964, pode-se identificar uma espécie de “redemocratização negociada”, cujo 

ponto cúlmine se deu com a promulgação da Constituição da República aos 

05/10/1988. 

Ora, neste período redemocratizante foi instalada no primeiro dia do mês de 

fevereiro de 1987, uma Assembleia Nacional Constituinte, encerrada aos 22/09/1988. 

E, como se sabe por observações históricas comparadas, nas searas deste engenho 

político determinado para a escritura das constituições, em todos os países em que 

estas são convocadas, é de natural o surgimento de articulações envolvendo 

“interessados-interesses” com objetivo de lograr, por escrito, no texto das magnas 

cartas, regras que encampem aquilo que lhes são importantes e úteis. Nada obstante, 

em termos literais, foram incluídas algumas pretensões dos grupos das militâncias 
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negra, da mulher e indígena, não, porém, para o grupo da militância LGBT, segundo 

pontua Cardinali (2016, p. 38). 

Os anos das décadas seguintes foram positivos para a agenda LGBT, com 

destaque a realização da primeira “Parada do Orgulho Gay” (atualmente LGBTQIA+), 

acontecida em São Paulo capital, no dia 28 de junho de 1997. Observa-se ter havido 

uma maior inserção do grupo no contexto cultural, social, midiático e político, além 

de número significativo de celebridades compartilhando sua “orientação sexual e 

identidade de gênero”. Expandiram-se centros comerciais voltados para o público 

LGBTQIA+, sinalizando a sua importância econômica e representatividade 

(CARDINALI, 2016, p. 41).  

No entanto, o “segregamento do grupo” poderia ser detectado pelo insucesso  na 

obtenção de leis protetivas, principalmente de direito civil, de direito penal e direito 

previdenciário, e, ainda, sobre a exposição midiática, em que muitas das 

representações artísticas eram caricatas, superficiais e destinadas a zombar e 

perpetuar a sua discriminação. O poder legislativo, de concreto, não editou leis sobre  o  

casamento homoafetivo ou a criminalização da homofobia, dentre outras. Os grupos da 

militância LGBTQIA+ buscaram, então, abrigar ou resguardar direitos na 

circunscrição do poder judiciário, semelhante ao que acontecera em outros países. 

Também buscaram conquistarem-nas por atos do poder executivo, já que a mora do 

Congresso Nacional perdurava há muitos anos, insustentavelmente (CARDINALI, 

2016, p. 43). 

 

3 INAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 

 

No Estado, o poder legislativo possui, dentre as suas funções, a atribuição 

originária da elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis (CR, arts. 2º 

e 57 c/c LC nº 95/98). O processo legiferante é destaque dentro dos sistemas políticos 

de todos os povos porque promove a normalização que estabiliza a vida social 

assegurando, pelas leis, que os direitos de todos os cidadãos sejam respeitados. 

Todavia, se, com efeito, esta é a dinâmica, pergunta-se: qual ou quais as causas e 

fatores que explicam a inexistência de leis brasileiras expressas nas temáticas que 

têm importância as causas LGBTQIA+ ? 

As respostas orbitam na apontação de forças advindas do que seriam cenários 

conservadores de valores religiosos, éticos, morais e de bons costumes, setores que 
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teriam potência eleitoral suficiente para não eleger e reeleger candidatos e partidos 

que advogassem as pretensões de apresentação de projetos e aprovação de leis dentre 

o conjunto dos temas LGBTQIA+. 

Importa considerar que a inação do Poder Legislativo é - enquanto perdura ou 

perdurou - um tipo de colaboração para com as variadas violências: a) violência civil 

(como foram o impeço a eleição do regime de bens, a negação de pensão alimentícia 

em caso de separação, o veto a direitos sucessórios, a proibição de adoção etc.); b) 

violência penal (a não criminalização dos atos de homofobia e transfobia etc.); c) 

violências previdenciário-tributárias (a negativa ao supérstite de pensão do INSS em 

caso de falecimento do companheiro, a desconsideração de companheiro como 

dependente para fins fiscais etc.) perpetradas, no cabível, as pessoas abrangidas pela 

sigla, dentre estas, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexuais. 

Os reconhecimentos de alguns direitos aludidos no parágrafo anterior 

decorreram de medidas estranhas a iniciativas do poder legislativo. A conferir: 

 

• Eleição do regime de bens para casamento entre homossexuais: 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4277/DF e 

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132 pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) em 2011, combinado com a Resolução nº 

175 do CNJ em 2013. 

• Pensão alimentícia em caso de separação: julgamento da ADI nº 4277/DF 

e ADPF nº 132 pelo STF em 2011, combinado com a Resolução nº 175 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2013.  

• Direitos Sucessórios a casais homoafetivos: julgamento da ADI nº 

4277/DF e ADPF nº 132 pelo STF em 2011, combinado com a Resolução nº 

175 do CNJ em 2013. 

• Adoção por casais homoafetivos: precedente com o julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) nº 846.102 julgado pelo STF em 2015. 

• Alteração de nome e gênero no registro civil, mesmo sem a realização de 

cirurgia de redesignação de sexo: julgamento da ADI nº 4275 pelo STF em 

2018. 
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• Criminalização dos atos de homofobia e transfobia: julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 26 e Mandado de 

Injunção (MI) nº 4733 pelo STF no ano de 2019. 

 

3.1 Discriminações contra todos os integrantes do grupo LGBTQIA+ 

 

A terminologia LGBTQIA+, apesar da sua irrecusável importância para a 

precisão sinonímica, não deverá, neste - e rigorosamente em nenhum caso -, ser 

utilizada para atrair uma discussão secundária sobre o que seria a nominação 

“politicamente correta”, pois, se enveredar para isto, dará impulso para se desviar do 

enfrentamento do que constitui o essencial e determinado em algo. 

Em razão disto é que se deverá tomar a discriminação contra homossexuais 

(homens gays e mulheres lésbicas) - classificada como homofobia, e contra pessoas 

trans (travestis e transexuais) - classificada como transfobia, de modo a que se 

entenda que o reconhecimento da discriminação não se cinja somente aos 

mencionados, haja vista que também ocorre racismo social contra as demais pessoas 

abrangidas pela sigla LGBTQIA+.  

Discriminar é colocar alguém à parte por algum critério, e, como se sabe, o 

critério que põe à parte homens gays e mulheres lésbicas, travestis e transexuais, é o 

mesmo padrão avaliativo que exclui os queer, intersexos, assexuais e os demais 

indivíduos que não se enquadrem no modelo heteronormativo. 

Tenha-se em conta que de muito tempo - mas ainda na atualidade - busca-se 

uma diagnose para os portadores de discriminações para com o público LGBTQIA+, 

de que a fobia teria determinação de ordem patológica:  

 

A violência destinada a pessoas LGBTQI+ era, no início dos seus estudos, 
vinculada a ideia de patologia, como se aquele homofóbico possuísse uma 
disfunção biológica responsável por gerar sentimentos de repulsa e ódio 
contra a homossexualidade e/ou homossexuais. Essa ideia é ainda hoje 
difundida dentro do contexto comum, no entanto, cabe destacar que a 
homofobia é um fenômeno que emerge a partir de uma construção sócio-
histórica e cultural, não tendo, portanto, relação com ordem psíquica 
patológica. (BARBIERI; BATALHA, 2020, p. 1). 

 

A repulsa odiosa dirigida ao coletivo da sigla advém da preservação e 

propalação de um devaneio imagético - que todos os referidos na sigla assumem 

comportamentos prejudiciais ao corpo social na medida em que infringem “a moral e 
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os bons costumes” - conjectura mais que irrazoável e que provoca a discriminação, a 

qual é justamente a exteriorização deste introjectação fantasiosa, revelada por meio 

de violências verbais, morais, físicas ou sexuais, merecendo destaque a exclusão nas 

mais diversas áreas da vida humana, como a familiar, escolar, mercado de trabalho.3  

Para Karnal (2018), o mito de que a homossexualidade é “inimiga” e 

“destruiria” a instituição familiar está associado a religiões que “determinam o que 

seria o aceitável”, ou a países subdesenvolvidos. E menciona que enquanto a Arábia 

Saudita criminaliza, países como a Holanda e a Dinamarca não criminalizam a 

homossexualidade e adotam legislações prescritivas na igualdade de tratamento.  

Varella (2020) salienta que as afirmações de que a homossexualidade é 

“desvio” e “uma aberração da natureza”, são de pura ignorância, visto não ser 

exclusiva entre seres humanos, presente que está entre vertebrados, répteis, pássaros, 

primatas. 

Diversos cientistas estudam a origem da homossexualidade, teorias são 

construídas, mas, como argutamente percebeu Borrillo (2010, p. 71), quaisquer 

processos investigativos que intentem explicá-la se eivam de conceitos prévios, pois 

elegem como pressuposto a normalidade a partir da heterossexualidade monogâmica.  

Neste mesmo sentido, o advogado e professor de Direito Renan Quinalha 

defende que todo regime político tem “políticas sexuais” e que o Direito “não é uma 

esfera autônoma da vida social”. O Direito - prossegue - sofre as influências das 

morais religiosa e laica, de sorte que as vidas/existências LGBTQIA+ na maior parte 

do tempo histórico foram “reguladas por esferas de controles externas de 

normalização de disciplina”, de “encaixar” estas vidas/existências no modelo 

binarista etc. (QUINALHA, 2020a). 

 

3.2 Pautas legislativas no Congresso Nacional 

 

Já foi acentuado neste trabalho investigativo, mas é importante novamente 

dizê-lo, que no período de redemocratização do Brasil, mais precisamente na 

Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, articulações envolvendo 

“interessados-interesses” na causa LGB (sigla da época) buscaram participar no 

processo de elaboração da atual Constituição da República, pleiteando sem sucesso, 

 
3 Quanto à discriminação laboral, pesquisa do Portal ELANCERS aponta que 20% das empresas 
brasileiras não contratariam gays, lésbicas, travestis, transexuais (FRAGA, 2018). 
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dentre outras reivindicações, a inclusão da expressão “orientação sexual” nos textos 

dos artigos 3º e 5º (BARBIERI; BATALHA, 2020).4 

Barbieri e Batalha (2020) relatam que grupos de ativistas municiavam os 

constituintes com informações e dados estatísticos, em especial o Grupo Gay da 

Bahia, que, nos anos 80, produziu dossiês de assassinatos de homossexuais.5 

Na defluência dos anos de 1995 a 2019 algumas proposições de leis para 

possibilitar o “casamento gay” e a criminalização da “homotransfobia”, e outros mais 

direitos, tiveram espaços e insucessos no parlamento brasileiro, podendo-se 

mencionar algumas: 

 

• PL nº 1151/1995 - Deputada Federal Martha Suplicy (PT/SP) - Objetivo: 

reconhecer o casamento civil e a união estável entre pessoas do mesmo 

sexo;  

• PL nº 5003/2001 - Iara Bernardi (PT/SP) - Objetivo: impor sanções às 

práticas discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas;  

• PL nº 6874/2006 - Laura Carneiro (PFL/RJ) - Objetivo: reconhecer o 

casamento civil e a união estável entre pessoas do mesmo sexo;  

• PL nº 122/2006 - Iara Bernardi (PT/SP) - Objetivo: definir a 

criminalização dos preconceitos motivados pela orientação sexual, 

equiparando-os aos demais preconceitos previstos na Lei 7.716/89);  

• PL nº 2285/2007 - Sérgio Barradas Carneiro (PT/BA) - Objetivo: 

reconhecer a união homoafetiva;  

• PL nº 580/2007 - Clodovil Hernandes (PTC/SP) - Objetivo: reconhecer a 

união civil entre pessoas do mesmo sexo;  

 
4 O grupo que postulava a proibição da discriminação por orientação sexual na Assembleia Nacional 
Constituinte era liderado pelo advogado e ativista social João Antônio Mascarenhas, tendo sido 
conquistados apenas 1/4 dos votos, insuficientes para a inclusão da expressão “orientação sexual” no 
texto constitucional (QUINALHA, 2020a). “O termo ‘orientação sexual’ foi aceito pelas duas Sub-
Comissões, mas excluído pela Comissão de Sistematização. Em novembro, João Antônio ainda achava 
que tinham 50% de chance de serem vitoriosos, em plenário. Contudo, apesar de intensa mobilização e 
dos esforços do deputado José Genoíno (PT/SP) e outros partidários, o termo foi definitivamente 
rejeitado pelo Plenário, em 28 de janeiro de 1988. A votação foi 130 a favor, 317 contra, com 14 
abstenções e 98 ausentes” (HOWES, 2003). 
5 Em 1999, no Rio de Janeiro-Capital, foi criado o Banco de Dados do Disque Defesa Homossexual 
(DDH – Disque Defesa Homossexual) visando coletar os dados da violência aos integrantes do grupo 
LGBTQIA+. O escândalo dos números forjou “iniciativas de mais de 70 municípios e 8 estados que 
alavancaram e resultaram em legislações que preveem hoje a criminalização da violência destinada a 
homossexuais” (BARBIERI; BATALHA, 2019).  

https://www.camara.leg.br/deputados/74856
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=373935
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• PL nº 4914/2009 - José Genoíno (PT/SP ) - Objetivo: reconhecer o 

casamento civil e a união estável entre pessoas do mesmo sexo;  

• PL nº 5120/2013 - Jean Wyllys (PSOL/RJ) - Objetivo: reconhecer o 

casamento civil e a união estável entre pessoas do mesmo sexo;  

• PL nº 7582/ 2014 - Maria do Rosário (PT/RS) - Objetivo: definir os crimes 

de ódio e intolerância contra pessoas LGBTQIA+ ou que enquadrasse a 

homofobia como uma espécie de racismo; 

• PEC nº 158/2015 - Bacelar (PTN/BA) - Objetivo: reconhecer a união 

homoafetiva como entidade familiar;  

• PL nº 2138/2015 - Erika Kokay (PT/DF) - Objetivo: criminalizar a 

discriminação ou preconceito quanto à identidade de gênero ou orientação 

sexual;  

• PL nº 2672/2019 - Marco Feliciano (PODE/SP) - Objetivo: criminalizar 

atos de discriminação por orientação sexual. 

 

Todavia, estas e outras proposições de lei - por variadas causas - nunca 

chegaram à sanção do Presidente da República, comprovando tratar-se de grupo não 

protegido especificamente pelo Poder Legislativo, possuindo forte oposição das 

muitas bancadas religiosas ou não. Relevante arguir que as justificativas dos “dizeres 

sagrados” e da “afronta a sociedade de bem” não se deixam sopesar com o fato do 

Estado Brasileiro ser laico e ser escandaloso e inumano o dado estatístico: um 

LGBTQIA+ é agredido no Brasil a cada hora - dados do SUS, em pesquisa realizada 

entre 2015 e 2017, pela Fundação Oswaldo Cruz (PUTTI, 2020a).  

A inação em editar leis sobre direitos do grupo social LGBTQIA+ perpetua a 

desumanização, como destacado pelo ministro Celso de Mello: 

 

É preciso enfatizar, neste ponto, que o gênero e a orientação sexual 
constituem elementos essenciais e estruturantes da própria identidade da 
pessoa humana, integrando uma das mais íntimas e profundas dimensões de 
sua personalidade (...). Não obstante as questões de gênero envolvam, 
inegavelmente, aspectos fundamentais relacionados à liberdade existencial e 
à dignidade humana, ainda assim integrantes da comunidade LGBT acham -
se expostos, por ausência de adequada proteção estatal, especialmente em 
razão da controvérsia gerada pela denominada “ideologia de gênero”, a ações 
de caráter segregacionista, impregnadas de inequívoca coloração 
homofóbica, que visam a limitar, quando não a suprimir, prerrogativas 
essenciais de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros e intersexuais, 
entre outros, culminando, até mesmo, em algumas situações, por tratá-los, 
absurdamente, a despeito de sua inalienável condição de pessoas investidas 

https://www.camara.leg.br/deputados/73540
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_autores?idProposicao=427692
https://www.camara.leg.br/deputados/69871
https://www.camara.leg.br/deputados/160575
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de dignidade e de direitos, como indivíduos destituídos de respeito e 
consideração, degradados ao nível de quem sequer tem direito a ter direitos, 
posto que se lhes nega, mediante discursos autoritários e excludentes, o 
reconhecimento da legitimidade de sua própria existência (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal, 2019). 

 

E nem se alegue a falta de informações acerca da violência. Trata-se de opção 

pela não produção de leis adotada pelo próprio Poder Legislativo. O fato de que 

muitos dos dados sobre mortes e outras violências provenham de organizações não 

oficiais, como o Grupo Gay da Bahia (GGB) e Associação Nacional de Travestis e 

Transexuais (ANTRA) não os descredibilizam, porquanto empregam regras da ciência 

estatística. De acordo com GGB de 2019, ocorre uma morte por homofobia a cada 23 

horas (SOUSA; ARCOVERDE, 2019). 

Ademais, o Atlas da Violência trata-se de relatório produzido pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que é uma fundação pública vinculada ao 

Ministério da Economia, desfazendo-se o argumento da inoficialidade dos dados das 

pesquisas sociais. Na data desta pesquisa estava publicado o Relatório 2020, o qual 

mantinha, pela segunda vez, a abordagem da temática da “VIOLÊNCIA CONTRA A 

POPULAÇÃO LGBTQI+”, dedicando-lhe um item próprio (item 6), e o total de 13 

páginas (p. 54-66), esclarecendo: 

 

O Atlas da Violência 2019 inovou trazendo à tona a invisibilização da violência 

contra a população LGBTQI+ em sua análise. Nesta edição 2020, avançamos  a  

série histórica da edição anterior, explorando com maior amplitude as questões 

levantadas. A escassez de indicadores de violência contra LGBTQI+ permanece 

um problema central. Um primeiro passo no sentido de resolvê-lo seria a 

inclusão de questões relativas a identidade de gênero e orientação sexual no 

recenseamento que se aproxima. Paralelamente, é essencial que essas variáveis 

se façam presentes nos registros de boletins de ocorrência, para que pessoas 

LGBTQI+ estejam contempladas também pelas estatísticas geradas a partir  do  

sistema de segurança pública. Sem esses avanços, é difícil mensurar, de forma 

confiável, a prevalência da violência contra esse segmento da população, o  que  

também dificulta a intervenção do Estado por meio de políticas públicas. Tanto  

o Grupo Gay da Bahia (GGB) quanto a Associação Nacional de Travestis e 

Transexuais (Antra) realizam, através de buscas ativas junto a suas redes, 

contagens de pessoas LGBTQI+ vítimas de violência, que resultam em 

relatórios anuais disponibilizados em suas páginas na internet, ressaltando a 

despreocupação do Estado brasileiro no que tange à mensuração e incidência 

sobre o fenômeno da violência LGBTfóbica. Fora os dados recolhidos pela 

sociedade civil, dispomos daqueles relativos a denúncias registradas pelo 

Disque 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH), e dos registros do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(Sinan), do Ministério da Saúde, que são analisados a seguir. (INSTITUTO DE  

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2020, p. 54). 
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Conforme consta do próprio Relatório, o IPEA fornece suporte técnico e 

institucional às ações governamentais possibilitando a formulação de inúmeras 

políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiros e disponibiliza, para a 

sociedade, pesquisas e estudos realizados por seus técnicos. Respiga-se do Atlas da 

Violência 2020, dados relevantíssimos, verbi gratiae, quanto ao número de 

denúncias de lesão corporal contra pessoas LGBTQI+, segundo o Disque 100 – Brasil 

(2011-2018): 

 

Embora tenham ocorrido grandes oscilações ano a ano, o número de registros 

se manteve similar no primeiro e no último ano da série, padrão que não se 

repetiu nos registros de homicídios e tentativas de homicídio. O incremento de 

127% nas denúncias de homicídio, entre 2011 e 2017, foi revertido no último 

ano, com redução de 28% na passagem a 2018. Em oposição, os registros de 

tentativas de homicídio contaram com aumento de 88% na transição entre 

2017 e 2018, atingindo o ápice da série histórica. (INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2020, p. 56). 

 

Como se verifica, o letargo do poder legislativo não merece absolvição. É 

drama que não empolga pelo enfadonho da pouca criatividade em justificar pelos 

mesmos argumentos e táticas a retilínea “não conclusão” do processo legiferante, um 

quase-epílogo que não se arremata para que não seja transposto a responsabilidade 

da sanção presidencial. Ou seja: o Parlamento Brasileiro não o explicita, mas, em 

função oculta, optou por não legislar em temáticas LGBTQIA+. 

Quando o poder legislativo se acanha, a tendência é a busca de socorro junto 

aos outros dois poderes porque, na engenharia constitucional do Estado Democrático 

de Direito, ao menos um deles, o poder judiciário, por veto ao exercício arbitrário das 

próprias razões (CP, art. 345), não se blinda pelo non liqued (CPC, art. 140), daí 

porque nenhuma lesão ou ameaça a direitos está ilhada da atuação do Judiciário (CR, 

art. 5º, XXXV). Por isso é que assistimos aos grupos organizados da sociedade civil 

redirecionarem alguns planos de ações para as esferas executivas e judiciárias, e, até 

mesmo para os legislativos estaduais e municipais (BARBIERI; BATALHA, 2019).  

Entrementes, a inércia parlamentar não é em si a única ofensa à democracia. 

Percebe-se um estratagema para retirar o que já foi conquistado na temática 

LGBTQIA+, estando sempre em menção, no cenário político, a votação de um 

“Estatuto da Família”, ocasião para rever as conquistas. 
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3.3 Interesses políticos dirigidos a não produção de leis de proteção 

LGBTQIA+ 

 

Os parlamentares, em sua expressiva maioria, têm temor à não reeleição. E, 

por isso, se acomodam ao eleitorado intolerante, preferindo não entabular debates 

esclarecedores com os redutos eleitorais, pela só possibilidade de se exporem em 

risco pela expressão de opiniões que possam excluí-los da preferência dos eleitores, 

daí o entrave à produção de leis na temática LGBTQIA+.6 

O Brasil sempre foi autoritário - afirmam Schwarcz e Quinalha (2020) - 

principalmente no tocante à sexualidade.7 Os discursos antidemocráticos e de 

moralismo religioso não são contemporâneos, mas sintomas da própria arcaica 

estrutura histórica e cultural do país. Tal noção, atina a pesquisadora, difunde de 

forma corriqueira, no simbólico-imagético popular, uma posição autoritária de 

modelo familiar padrão e de outros mais padrões sociais. 

A inexistência de leis na temática LGBTQIA+ faz parte de um conjunto de 

mecanismos de dominação, um agir instrumental como diriam Habermas, Adorno e 

Horkheimer. Neste sentido, grupos aninhados e abrigados do poder - ou beneficiários 

em menores grados - vêm utilizando uma ou algumas das múltiplas modalidades de 

lawfare, um vocábulo da língua inglesa formado pela aglutinação entre law = 

direito/lei e warfare = guerra, mal traduzido como “guerra jurídica”. Mal traduzido 

porque não se trata de uma lícita disputa jurídica entre operadores do direito 

(somente metaforicamente uma batalha jurídica), mas, sim, uma utilização das leis 

como arma de potência letal ou incapacitante, como são as destrutivas armas bélicas 

tipo bombas, raios de calor, mísseis etc. As estratégias são em via dúplice: ora são 

voltadas a obtenção de leis direcionadas a manutenção de estados de coisas que se 

querem mantidas a toda sorte; ora são voltadas para não permitir a gênese de leis. 

 
6 Márlon Reis, ex-magistrado que atuou como um dos articuladores para a Lei da Ficha Limpa, em seu 
livro ‘O Nobre Deputado’, ficciona um parlamentar de nome Cândido Peçanha, que narra, em primeira 
pessoa, como funciona a política no Brasil. Na visão do autor, a partir de pesquisas e relatos colhidos, 
são possíveis posturas como a seguinte: “Sou deputado e represento o povo do meu Estado. Não sou 
funcionário do povo, não. Essa é uma visão distorcida da política, disseminada - eu admito- por nós 
mesmos para bajular a gente que pensa que nos elegeu. Sou funcionário do meu partido e presto 
serviços à nação. Devo obediência às minhas lideranças partidárias, é a elas que me reporto e cabe a 
elas definir os rumos da minha carreira. Os líderes do meu partido são, portanto, meus chefes - não o 
povo.” (REIS, 2014, p. 20).  
7 Lília Schwarcz e Renan Quinalha (2020) analisando “autoritarismo e sexualidade” recordam que a 
ascensão de extremistas ao poder ocorreu quando setores/segmentos sociais se sentiram 
desprestigiados após a Constituição de 1988: entenderem ter perdido direitos e privilégios, o que 
culminou em movimentos antidemocráticos.  
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Assim, o uso instrumental das leis tem funcionado como uma arma para alcançar 

uma finalidade política de dominação, como salientou a internacionalista Júlia 

Ignacio (2020a).  

Esta modalidade de lawfare se sofistica com a tentativa de utilização das 

mídias sociais e das notícias falsas (fake news) para transparecer a obtenção de apoio 

popular na validação das formas de repressões as pretensões legislativas e sociais 

auspiciadas pelo movimento LGBTQIA+. Notícias falsas e discursos conservadores 

visam condicionar os congressistas e os magistrados a se renderem a moral e valores 

neles enraizados (IGNACIO, 2020a).  

No que tange aos LGBTQIA+, a utilização da política de lawfare opera, 

principalmente, promovida por grupos da extrema direita, a alegação de que a 

aprovação das leis reivindicadas irá “acabar com a família”, promover a “sexualização 

das crianças nas escolas” etc. (PESQUISA ..., 2018).  

Esta manobra acende e reacende comportamentos de variadas discriminações 

na sociedade, instala ou perpetua medos, aversões e, por consequência, leva aos atos 

de também variados tipos de violências. Conforme dados da Folha de S. Paulo, 92,5% 

de LGBTQIA+ entrevistados relataram terem percebido um crescimento na violência 

para com o grupo, após as eleições de 2018, dentre estes, 51% afirmaram ter sofrido 

algum tipo de violência motivada, especificamente, por sua orientação sexual ou 

identidade de gênero (MENA, 2019).8 

 
8 Interessante a produção de pesquisas específicas cogitando da incolumidade e vulnerabilidade do 
público LGBTQIA+ nos períodos do governo Jair Bolsonaro e da pandemia da Covi-19. Interessante, 
ainda, aprofundar possíveis conexões entre as “bandeiras político-partidárias” do que popularmente se 
nominam por direita, centro e esquerda - e dos graus que as caracterizam: centro direita, centro 
esquerda, extrema direita, extrema esquerda, liberais e conservadores etc, investigando as “questões 
morais” e o papel dos políticos, dos partidos políticos e de governos em face das lutas pela conquistas 
de direitos dos movimentos encampadores das pretensões LGBTQIA+ . Algo conforme bem exposto 
em artigo intitulado: Política - O que é ser esquerda, direita, liberal e conservador?: “As 
ideologias ‘esquerda’ e ‘direita’ foram criadas durante as assembleias francesas do século 18. Nessa 
época, a burguesia procurava, com o apoio da população mais pobre, diminuir os poderes da nobreza e 
do clero. Era a primeira fase da Revolução Francesa (1789-1799). Com a Assembleia Nacional 
Constituinte montada para criar a nova Constituição, as camadas mais ricas não gostaram da 
participação das mais pobres, e preferiram não se misturar, sentando separadas, do lado direito. Por 
isso, o lado esquerdo foi associado à luta pelos direitos dos trabalhadores, e o direito ao 
conservadorismo e à elite. [...]. No Brasil, essa divisão se fortaleceu no período da Ditadura Militar, 
onde quem apoiou o golpe dos militares era considerado da direita, e quem defendia o regime 
socialista, de esquerda [...]. Direita e esquerda também têm a ver com questões morais. Avanços na 
legislação em direitos civis e temas como aborto, casamento gay e legalização das drogas são vistas 
como bandeiras da esquerda, com a direita assumindo a defesa da família tradicional. Nos Estados 
Unidos, muitos eleitores se identificam com a chamada direita cristã, que defendem a interferência da 
religião no Estado. No entanto, vale destacar que hoje muitos membros de partidos tidos como centro -
direita defendem tais bandeiras da esquerda, exceto nos partidos de extrema-direita (como podemos 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/mais-da-metade-dos-lgbt-diz-ter-sofrido-violencia-desde-as-eleicoes.shtml
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Ademais, tem-se evocado uma figura intitulada de “necropolítica”, algo 

equivalente a medidas tomadas para programar políticas de Estado dirigidas aqueles 

segmentos com maneiras de vida ditas intoleráveis, e, por isso, vidas passíveis de 

eliminações em prol do que seria o bem comum. Estas vivências subjugadas foram 

percebidas por Ignacio (2020b).  

A necropolítica se aplica aos integrantes do Movimento LGBTQIA+, uma 

dentre as “formas de existência social nas quais vastas populações são submetidas às 

condições de vida que lhes conferem um status de “mortos-vivos” (IGNACIO, 

2020b).9 

Tanto a lawfare, quanto a necropolítica, são táticas empregadas por regimes 

antidemocráticos. A Alemanha da fase nazista as utilizou para imputar a judeus, 

ciganos e negros as pechas de inimigos e de seres inferiorizados, podendo ser 

exterminados. Em relação aos homossexuais é preciso salientar que foram 

determinados como doentes e, com sobrebase na diagnose de um regime genocida, 

foram encaminhados para tratamentos curativos. Mesmo após o fim do nazismo, 

homossexuais continuaram presos em bases americanas e inglesas (LIMA, 2017).  

A medicina foi aplicada como arma política para, ao escudo cientificista, dar 

legitimidade ao emprego das orientações ideológicas, segundo Lima (2017). No 

Brasil, teve como marco, na ditadura pós-1964, a perseguição acobertada pela 

Operação Limpeza, haja vista que os LGBTQIA+ eram tratados como doentes 

(pervertidos), como afrontosos a família e sociedade, além de pecadores (OCANHA, 

2018, p. 83). 

No transcurso dos anos de 2018 a 2020 podem-se identificar o aumento da 

violência e perseguições LGBTQIA+, pois ainda persiste o conservadorismo elitis ta, 

de modo que quaisquer condutas diversas das por ele eleitas, são desviantes, e, por 

isso, marginais, inferiorizadas. Em 2020, segundo dados da Associação Nacional de 

Travestis e Transexuais (ANTRA), 175 travestis e transexuais foram mortas no Brasil, 

colocando nosso país nesta liderança mundial (ANTUNES, 2021). Acrescidos a isso, 

dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo acerca da violência à 

 
observar na Europa), que são associados ao patriotismo, com discurso forte contra a imigração 
(xenofobia)” (MARTINS, 2015).  
9 Júlia Ignacio (2020b) explicando sobre a teoria necropolítica, criada pelo historiador e filósofo 
Camaronês Joseph-Achille Mbembe, esclarece que o Estado, ao criar limitações de direitos, também 
delibera sobre as “zonas de morte”, de tal forma que em certas circunstâncias as mortes se tornam 
formas de dominação. 
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população LGBTQI+ provam que esta, no ano de 2019, aumentou 12,69% 

comparadamente ao ano de 2018 (BARBIERI; BATALHA, 2019). 

 

4 PARTICIPAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA CONFERÊNCIA DA 

DIGNIDADE LGBTQIA+ 

 

O quadro da irrecusável (e indiscutível) determinação do Parlamento 

Brasileiro em não legislar nas demandas da população LGBTQIA+, inércia 

considerada fator contributivo da violência aterrorizante sofrida pelos integrantes do 

grupo - moveu organizações civis e determinados partidos políticos a transportarem 

os planos de ações para o Poder Judiciário Brasileiro, máximo porque a Constituição 

da República prevê instrumentos que possibilitam, na via judicial, garantir-se a 

efetivação de direitos previstos como deveres do Estado Brasileiro, a saber, consagrar 

uma República orientada pelas principiologias da cidadania, dignidade da pessoa 

humana e pluralismo político (CR art. 1º, incisos II, III e V), com objetivos à 

construção de uma sociedade livre, justa, solidária e que promova o bem de todos, 

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

discriminação (CR, art. 3º, incisos I e IV). 

Assim assentado, são inegáveis a importância e responsabilidade do Poder 

Judiciário pátrio, sobretudo o Supremo Tribunal Federal (STF), para, como guarda 

da Constituição (CR, art. 102, caput), “guardar”, isto é, vigiar para defender, proteger, 

preservar, tomar conta, zelar pelos direitos devidos ao grupo LGBTQIA+, 

notadamente em face da renitente inação do Poder Legislativo.  

As decisões judiciais dos últimos dez anos (2011-2021) têm sido prolatadas 

com o reconhecimento dos direitos dos integrantes do grupo LGBTQIA+, porquanto 

estes direitos têm respaldo no texto da Constituição da República. O reconhecimento 

judicial se opera desde o âmbito da valia de aplicação inter partes até os raios do 

efeito de validade aplicativa para todos (os efeitos erga ommes das Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI), Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 

(ADO), Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). 
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4.1 Judiciário Brasileiro e as criminalizações da homofobia e transfobia 

 

A Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT) impetrou, 

em 2012, ação constitucional de mandado de injunção coletivo em desfavor do 

Congresso Nacional, autuado no STF como MI nº 4733-DF, pleiteando a 

criminalização de todas as formas de homofobia e de transfobia por se enquadrarem 

no conceito ontológico-constitucional de racismo ou, subsidiariamente, fossem 

entendidas como discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais. 

Sustentou, ainda, que a mora do Congresso Nacional é inconstitucional, 

considerando a inobservância do dever de editar legislação criminal sobre a temática 

(CAVALCANTE, 2019).  

O Partido Popular Socialista (PPS) ajuizou, em 2013, a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão em desfavor do Congresso Nacional, autuado no 

STF como ADO nº 26-DF, contestando a omissão reiterada em até mesmo votar 

matéria acerca da criminalização da homofobia. A ação também almejava que o 

parlamento legislasse no sentido de enquadrar a homofobia como uma espécie de 

racismo. Afinal, há previsão constitucional para que o Congresso Nacional crie leis na 

seara penal regulamentando condutas de discriminações racistas e que atentem 

contra os direitos e liberdades individuais - art. 5º, inciso XLI (CAVALCANTE, 2019). 

Aos 13/6/2019, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento 

conjunto da MI nº 4733 e ADO nº 26. Tem-se de efetivo que o STF reconheceu tanto 

a mora do Congresso Nacional para incriminar atos atentatórios a direitos 

fundamentais dos integrantes da comunidade LGBT, quanto o enquadramento da 

homofobia e da transfobia como tipo penal definido na Lei do Racismo (Lei nº 

7.716/89) até que o Congresso Nacional edite lei sobre a matéria. 

Mais detalhadamente: por maioria, o Plenário do STF aprovou a tese proposta 

pelo relator da ADO, ministro Celso de Mello, formulada em três pontos: o primeiro 

ponto prevê que, até que o Congresso Nacional edite lei específica, as condutas 

homofóbicas e transfóbicas enquadram-se nos crimes previstos na Lei nº 7.716/89 e, 

no caso de homicídio doloso, constituir-se circunstância que o qualifica, por 

configurar motivo torpe; o segundo ponto da tese prevê que a repressão penal à 

prática da homotransfobia não alcança e nem restringe o exercício da liberdade 

religiosa, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio; o terceiro 

ponto da tese estabelece que o conceito de racismo excede os aspectos estritamente 
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biológicos ou fenotípicos e alcança a negação da dignidade e da humanidade de 

grupos vulneráveis. 

Vale sublinhar que não se deve cogitar de ativismo judicial no referido 

julgamento, visto que não foi criada norma própria, mas, tão somente, conferida 

interpretação mais ampla ao sentido do que seja racismo (“racismo social”), não 

ocorrendo violação ao princípio da separação dos poderes, ou sequer analogia, 

conforme explicitado no voto do Ministro Celso de Melo. 

Ocorreu, destarte, a popularmente dita criminalização da “homotransfobia” no 

Brasil, entendendo-se-lhe como uma forma de crime de racismo (Lei nº 7.716/89), 

sendo classificada como racismo social, interpretação, aliás, conferida anteriormente 

pelo STF no famoso caso da condenação por racismo do escritor e livreiro brasileiro 

Ellwanger Castan, episódio bem recordado por Cavalcante (2019). 

Cumpre acentuar que, na decisão, foram reafirmadas: a) a liberdade religiosa, 

sendo protegido o direito de pregar livremente o conteúdo moral-doutrinal, desde 

que não configure discurso de ódio, entendido como incitação à discriminação ou a 

qualquer tipo de violência a indivíduos ou grupos em razão da orientação sexual; b) a 

caracterização do homicídio na classe dos motivos torpes, ou seja, altamente 

reprovável. 

Tudo isto somente ocorreu em circunscrições do Poder Judiciário porque o 

Poder Legislativo se omitiu (e se omite) estratégica e propositalmente nas temáticas 

LGBTQIA+. Sendo assim, o STF julgou pelo entendimento de que há mora 

congressual em não legislar acerca da homofobia e da transfobia, devendo-se, até que 

o Congresso Nacional edite lei específica, enquadrá-las nos crimes previstos na Lei nº 

7.716/89, protegendo-se, a seu escudo, o grupo (CAVALCANTE, 2019). 

 

4.2 União homoafetiva 

 
O Plenário do STF, aos 5 de maio de 2011, julgou, conjuntamente, as ações 

constitucionais declaratórias de inconstitucionalidade - ADI nº 132 e 4277 DF, 

propostas, respectivamente, pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro 

(25/02/2008) e pela Procuradoria Geral da República (PGR - 02/07/2009), partes 

interessadas o Congresso Nacional e o Presidente da República.10 

 
10 A ADI nº 4277 foi originariamente apresentada pela PGR como Ação de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº 178, convertida em ADI pelo Min. Gilmar Mendes, então Presidente da 
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Na assentada foi reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo, 

diretriz em sintonia com o “constitucionalismo fraternal”, dimensão afirmativa que 

não faz condescendência a quaisquer formas de preconceitos (CR, art. 3º, inciso IV). 

Com base nesta consagração altruística em benefício de pessoas pertencentes a 

grupos discriminados, casais homoafetivos passaram a ter direitos como pensão por 

morte para os companheiros, dependência fiscal para fins do imposto de renda, 

regime de divisão de bens, licença-gala, adoção de crianças etc. 

Do julgamento resultou clara a proibição de uso restritivo-discriminatório do art. 

1.723 do Código Civil, porquanto deverá ser interpretado à luz da Constituição da 

República, e não circunscrito à redação privatista, devendo o Estado facilitar a conversão 

da união estável em casamento. Como a conversão em casamento carecesse de 

permissão expressa para o casamento, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

editou a Resolução nº 175/2013 proibindo as autoridades competentes de se recusarem a 

habilitação e a celebração do casamento civil, ou a conversão de união estável em 

casamento entre pessoas de mesmo sexo, resolução justificada tendo em vista que, 

mesmo após a decisão do STF, alguns integrantes do Ministério Público persistiam em se  

posicionar antagonicamente, conforme constatou Bandeira (2017). 

Em mesmo caminho, a 2ª Turma do STF, por decisão monocrática da Ministra 

Cármen Lúcia, datada de 16/03/2015, transitada em julgado, negou seguimento ao 

Recurso Extraordinário 846.102-PR, salvaguardando acórdão do Tribunal de Justiça do 

Paraná por entendê-lo harmonizado com a jurisprudência da Suprema Corte, tendo bem  

decidido a instância a qua em reconhecer que casais homoafetivos poderão adotar 

crianças, independentemente da idade dos adotados e a orientação sexual dos adotantes  

(MENEZES, 2019).  

Desde 2011 até 2020 foram realizadas 73.859 uniões civis entre casais 

homossexuais, de acordo com dados da Associação dos Notários e Registradores do 

Brasil (ANOREG) (ROSSI, 2020). 

 

5 A JUDICIALIZAÇÃO DE DIREITOS 

 

Os fundamentalismos morais e religiosos, os interesses políticos explícitos e 

ocultos e outros tantos movimentos conservadores atuam permanentemente para o 

 
Corte. No caso da ADI nº 132, proposta como ADPF nº 132 RJ, a conversão ocorreu durante o 
julgamento (SUPREMO ..., 2011). 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2504
https://www.conjur.com.br/2015-mar-20/carmen-lucia-reconhece-adocao-restricao-idade-casal-gay
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malogro das pretensões LGBTQIA+. A postura de atalaia funciona muito organizada 

e eficiente no lobby parlamentar para que, legislaturas a legislaturas, o processo 

legiferante benemérito da causa não se conclua, livrando-se, pela inconclusão, do 

risco da aprovação e envio de leis protetivas da pretensão LGBTQIA+ à sanção 

presidencial, sabendo-se que, no presidencialismo, a equação nacional pugna mais 

pela sanção do que para o veto. 

Veja-se, entretanto, que se a estratégia utilizada junto ao Poder Legislativo tem 

a segurança de um bom resultado para os adversários das pretensões LGBTQIA+, não 

o tem oferecido (resultado) no âmbito do Poder Judiciário (e nem poderia, pois o 

Judiciário não se submete a lobby nos moldes do Legislativo).11 Pesa, ainda, que, em 

se tratando das conquistas obtidas judicialmente, notadamente se advindas do STF, 

que se está a enfrentar um problema, em tese, inatacável, por exprimir a palavra 

decisiva da mais alta corte de justiça do país. 

Quinalha (2017) ensina que, em Estado Democrático de Direito, caberá a todas 

as instituições e poderes o dever de garantir direitos, sob pena de se reviver a 

hipertrofia do poder legiferante e todos os males decorridos do Estado liberal. E 

segue ponderando que não se poderão negar os perigos de se deixar exclusivamente 

ao controle do poder legislativo a decisão sobre direitos humanos, sobretudo, quando 

se referir as questões reivindicatórias das minorias, pela possibilidade opositiva ao 

reconhecimento de direitos fundamentais de grupos historicamente oprimidos, 

devendo-se ater que: 

 

[...] a vontade das maiorias, geralmente, é informada a partir de atores que 
detêm poder econômico, valores morais e sofisticados, além de mecanismos 
de comunicação de massa para a cristalização de um senso comum sobre 
temas polêmicos. (QUINALHA, 2017). 

 

Por isso, a necessidade das constituições criarem parâmetros que limitem a 

vontade da maioria, bem como definirem instituições de proteções aos grupos 

minoritários, além de franquear-lhes abertura para que possam efetivamente 

reivindicar direitos em sede de todos os Poderes do Estado. Tudo isto mercê de uma 

concorrência entre soberania popular e direitos humanos. 

 
11 A defesa de interesses perante as cortes judiciárias se dá pela atuação dos profissionais advogados e 
de pessoas e entes autorizadas em institutos da natureza das audiências públicas e amicus curiae, 
dentre outras modalidades. 



 

 

191 

 

Para Habermas, entretanto, não haveria esta questão concorrente entre a 

soberania popular e direitos humanos fundamentais, como observa o próprio 

Quinalha (2017): 

 

Vale referir, aqui, à reflexão do filósofo alemão Jürgen Habermas. Para ele, 
não subsistem essas contradições entre direitos humanos e soberania 
popular porque ambos são, logicamente, co-originários. Os direitos 
humanos, nessa perspectiva, não concorrem com a soberania popular, mas 
são sua condição de possibilidade. Em suma, direitos humanos não devem se 
submeter ao jogo político. Primeiro porque não dizem respeito somente ao 
povo que participa diretamente do referendo, já que são direitos de todos os 
seres humanos e com garantias consagradas no direito internacional. 
Segundo, porque há matérias que não estão na esfera das decisões políticas 
por compor o núcleo central da democracia substancial que preserva as 
garantias de todos seus cidadãos. 

 

Em piso da prática do direito, para o Ministro Celso de Mello, o julgamento da 

criminalização da homofobia, por exemplo, espelha a função contramajoritária que o 

STF detém de, no Estado Democrático de Direito, assenhorar-se de prestar a efetiva 

proteção às minorias. É um encargo exercido no campo da jurisdição das liberdades, 

lógica na qual a corte constitucional encarrega-se de “proteger as minorias contra 

eventuais excessos da maioria ou contra omissões que se tornem lesivas, diante da 

inércia do Estado, aos direitos daqueles que sofrem os efeitos perversos do 

preconceito, da discriminação e da exclusão jurídica” (CAVALCANTE, 2019).  

Assim, para que o regime democrático não se reduza a uma categoria político-

jurídico meramente conceitual, ou simplesmente formal, torna-se necessário 

assegurar às minorias a plenitude de meios que lhes permitam exercer, de modo 

efetivo e direto, os direitos fundamentais assegurados a todos. Ninguém se sobrepõe, 

nem mesmo os grupos majoritários, aos princípios constitucionais. 

As prescrições da Constituição do Brasil não podem ficar à mercê da vontade 

do legislador infraconstitucional, expondo-se às consequências de serem entendidas 

como um mero conselho, e não um dever imperativo e inderrogável. Nesse contexto, 

o conceito de dignidade humana inserido na Constituição da República se traduz na 

proteção de cada um dos habitantes do Brasil, ou seja, todos os indivíduos sob a 

jurisdição da Pátria Brasileira (de todos os indivíduos mesmo, sem nenhuma alegoria 

de linguagem). QUINALHA vai às searas do legislativo e esclarece: “Nesse sentido, a 

proteção da dignidade das ditas minorias e seu tratamento igualitário do ponto de 

vista legal não podem se sujeitar a maiorias parlamentares ou do conjunto de 

eleitores” (QUINALHA, 2017). 
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Todavia há, inegavelmente, da parte das forças conservadoras, inconformismo 

até mesmo aos direitos LGBTQIA+ já conquistados, em que pese estes direitos terem 

a chancela judicial da mais alta corte de direito do país. Porém, esta obstinação, à 

maneira de uma doença frequente (endêmica, portanto), é recorrente nos espectros 

fundamentalistas, uma postura que tem ligação direta aos movimentos de “contra-

ataques”. Para o jurista Thiago Amparo (2019), a deteriorização democrática 

percebida no atual cenário político, na verdade, sempre existiu para com os grupos 

reprimidos dos negros, mulheres, pobres e LGBTQIA+ . Uma existência, dir-se-ia, 

endêmica. Vale frisar: não há justificativa para a naturalização de mortes violentas 

em quaisquer segmentos sociais. 

Observa-se, entretanto, que, ao redor do mundo, nas mais diferentes culturas, 

em que pese as manifestações extremistas, o poder judiciário tem se mostrado como 

instituição apta a reconhecer, afirmar e afiançar direitos LGBTQIA+, como na África 

do Sul (2006), Estados Unidos (2015), Colômbia (2016), entre outros países 

(CARDINALI, 2016, p. 59, 77 e 89). 

Registre-se que há admoestações a atuação do poder judiciário. Alguns 

estudiosos entendem que o STF tem julgado demandas como se detivesse o exercício 

de um superpoder. Precatam que o poder judiciário tem assimilado diversas 

competências e prerrogativas, mas o faz sem o devido controle democrático e 

institucional. Mais precisamente, no Brasil: 

 

Desse modo, é preciso ter um olhar mais crítico em relação a esse processo, 
pois reconhecimento de direitos não significa libertação e tampouco 
efetividade. Nos últimos dez anos, conquistamos diversos direitos, mas 
assistimos ao crescimento da violência contra pessoas LGBT. Ademais, com 
a postura de judicialização permanente das demandas, o efeito colateral é o 
movimento fortalecer um Poder que já vem concentrando cada vez mais 
competências e prerrogativas sem qualquer controle social e democrático. O 
Judiciário brasileiro precisa ser democratizado, sob pena de sermos 
governados por uma tecnocracia togada. Essa deve ser uma agenda 
fundamental para todos os movimentos sociais no Brasil atual. (QUINALHA, 
2020b). 

 

Por derradeiro, há que se reconhecer a inegável importância da principiologia 

inserida no texto da Constituição do Brasil para a promoção de uma sociedade mais 

plural, justa e fraterna. Que nenhum dos Três Poderes da União se omitam na 

promoção do bem de todos, bem este sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação (CR, art. 2º e 3º, incisos I e IV). 
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5.1 Efeito backlash  

 

Em adição aos argumentos postos relativamente à legitimidade e ao 

superpoder atribuídos ao Poder Judiciário, acrescente-se a necessária apreciação do 

chamado efeito backlash, vocábulo que dará nome a uma consequência na esfera 

judiciária, e que, em língua inglesa, dentre várias sinonímias, significa folga, 

batimento, mas, também, significa repercussão (repercussion, reverberation, 

replication), sendo este último sentido o mais apropriado a geração de efeitos 

ressonantes das decisões judiciais perante a população, considerando que, na 

contemporaneidade, estas são divulgadas e se espalham mui céleres por força das 

transmissões televisuais dos julgamentos, especialmente as decisões das altas cortes 

constitucionais quando deliberam sobre direitos fundamentais de minorias e 

questões políticas (CARDINALI, 2016, p. 197-200).  

O transbordamento informativo de conteúdos difundidos tanto pelos meios de 

comunicação em massas, quanto pelas mídias sociais, publiciza e compõe populoso 

auditório interessado nas transmissões das sessões de julgamentos judiciais, o que 

gera, inclusive, uma popularização dos nomes dos magistrados. 

A interatividade no ciberespaço pela internet (mídia digital) incluiu o Poder 

Judiciário nos assuntos mais badalados. 

Nomes e perfis de magistrados passaram a ser objeto de menções e 

investigações do público (diga-se, do público não diretamente ligado ao Direito) para 

estimar o modo presumível de como irão proferir seus votos em casos novos, 

considerando manifestações precedentes em temáticas símiles. 

Pergunta-se: o que de positivo e negativo há por decorrência do efeito backlash 

envolvendo as decisões do STF, e, inclusive, em se tratando das causas LGBTQIA+?  

Para responder impõem-se, no mínimo, tríplices considerações.  

Em primeiro lugar há que se considerar que o backlash está atrelado à 

capacidade que as supremas cortes possuem de decidirem sem preocupações de 

aprazimento popular.  

Em segundo lugar há que se considerar que as decisões judiciais - em 

quaisquer graus - produzirão naturalmente efeitos que agradarão e desagradarão na 

conformidade das expectativas das partes direta e indiretamente interessadas. 

Cardinali tempera: 
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A disputa política se torna, portanto, uma disputa interpretativa da 
Constituição, que é reforçado pelo caráter compromissório e maximizador do 
texto constitucional, que prevê princípios e valores muitas vezes em tensão, o 
que permite a movimentos e contramovimentos albergar suas posições 
contrárias em normas constitucionais. (CARDINALI, 2016, p. 200). 

 

Em terceiro lugar há que se considerar a extensão do comportamento reativo 

das partes direta e indiretamente interessadas em face das decisões judiciais 

produzidas pelo STF. O inconformismo poderá ser passivo (o vencido não se 

convence da tese adotada pela suprema corte, mas opta por não reagir), ou ativo (o 

vencido não se convence da tese adotada pela suprema corte, e opta por reagir). 

No cenário político nacional o backlash de grupos conservadores às decisões 

que favoreceram as causas LGBTQIA+, especialmente o reconhecimento da união 

homoafetiva, se ateve a argumentos sobre a ilegitimidade do reconhecimento de tais 

direitos em sede judiciária (defendem a competência do poder legislativo), 

combinado com argumentos enaltecedores de valores religiosos superados na decisão 

judicial (defendem unicamente a união familiar entre homem e mulher, por 

exemplo), como informa Cardinali (2016, p. 202).  

As reações ao efeito backlash das decisões da corte suprema vão além da 

crítica à atuação da mesma como uma espécie de legislador negativo (ativismo 

judiciário e/ou judicial decidindo matérias que deveriam ser deliberadas em sede 

parlamentar). A ação contrária pode se estender a tomada de medidas como acionar o 

Poder Legislativo (até então inerte), para aprovar leis em sentidos opostos ao das 

decisões da suprema corte. 

 

CONCLUSÃO 

 

No Brasil, o Judiciário, dentre os Poderes do Estado, é aquele que se encontra 

na vanguarda do reconhecimento de direitos LGBTQIA+.  

As inações legislativa e executiva (seja como causa, ou como fator) são, a nosso 

sentir, colaboradoras para os altos índices de violências e dificuldades para o gozo dos 

direitos reconhecidos pelo Poder Judiciário ao público LGBTQIA+. Identificam -se os 

apequenamentos dos Poderes Legislativo e Executivo pelas variadas causas 

apontadas neste estudo, valendo recordar, dentre estas, virem fundamentadas em 

discursos antidemocráticos, discursos, por si sós, desencadeadores de violências 

reais.  
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Veja-se que o Brasil - depois do enquadramento da homofobia e transfobia 

como crimes de racismo, pelo Supremo Tribunal Federal, ano de 2019 - mesmo 

estando no rol mundial dos países com maior asseguramento oficial de garantias ao 

público LGBTQIA+, persiste em ostentar, desde o ano de 2008, a primeira posição no 

assassínio “de pessoas trans no mundo”. Esta liderança vem abalizada por 

levantamentos alcançados pela ONG Transgender Europe - TGEU (PUTTI, 2020a, 

2020b).  

Tal contradição expõe a inaceitável abstratização dos direitos LGBTQIA+ 

reconhecidos em sede do Poder Judiciário. 
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CAPÍTULO IX 

 

FACETAS DO ACESSO DIGITAL À ORDEM JURÍDICA JUSTA: A 

TECNOLOGIA EM PROL DA UNIVERSALIZAÇÃO DE DIREITOS E DA 

RACIONALIZAÇÃO DA JUSTIÇA NO CONTEXTO DE UM “DIREITO 4.0” 

 

 Luan Otávio Dornas Penedo* 

 

RESUMO 

  

Não há dúvidas de que a tecnologia possa oferecer enormes potencialidades à 

evolução da sociedade e do direito. Especialmente no bojo da administração de 

justiça brasileira, há razões sérias para se crer que a progressiva introdução das 

ferramentas digitais no sistema de justiça ajudará a satisfazer a margem de melhora 

em se garantir e universalizar o acesso à ordem jurídica justa que a sociedade espera 

poder contar a partir de um exercício mais inclusivo, moderno e eficiente da função 

jurisdicional. Nesse sentido, é imprescindível que haja um órgão hábil a liderar o 

movimento pela virtualização da justiça no Brasil, como também que a comunidade 

jurídica mantenha um olhar crítico e estratégico acerca de quais principais 

funcionalidades e vantagens na utilização do aparato digital, não se descuidando, ao 

mesmo tempo, dos novos desafios e problemas que possam emergir desse fenômeno 

incontornável de virada tecnológica no direito.   

 

Palavras-chave: Direito 4.0. Virtualização da Justiça. Acesso à Ordem Jurídica Justa. 

Administração da Justiça. Conselho Nacional da Justiça. 

 

ABSTRACT 

 

There is no doubt that technology can offer enormous potential in favor of the 

evolution of society and law. When it comes to the matter of administration of justice, 

there are serious reasons to believe that the progressive introduction of digital tools 
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in the justice system will help to satisfy the margin of improvement in guaranteeing 

and universalizing access to the fair legal order which the society hopes to obtain 

from a more inclusive, modern and efficient performance of the judicial role. In this 

sense, not only is it essential that subsists a competent institute to lead the 

movements for the virtualization of justice in Brazil, but also that the legal 

community as a whole maintains a critical and strategic look at its main features and 

advantages. Hoewever, at the same time, it’s essencial that law operator do not 

neglect the new challenges and problems that may emerge from this unavoidable 

phenomenon of technological changes in the law system.  

 

Keywords: Administration of Justice. Acess to a Fare Legal Order. Virtualization of 

Justice in Brazil.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O direito e a tecnologia provavelmente se assemelham por terem um ponto 

histórico em comum: acompanharam a sociedade onde essa esteve. O primeiro 

possibilitou que se assentasse uma organização social, sobretudo por meio da 

estruturação de uma base de previsibilidade e harmonia nas relações humanas, ao 

passo que o segundo dirigiu o ímpeto humano a pensar técnicas para dominar o 

mundo que o circunda, buscando soluções criativas e estratégicas para produção de 

bens e serviços úteis e benéficos à convivência e sobrevivência humana.  

Com efeito, o desenvolvimento tecnológico vem sendo componente básico para 

o trilhar evolutivo dos seres humanos – basta lembrar daqueles primeiros atritares de 

pedras que ensejariam na produção de fogo, da invenção da roda ou da eletricidade. 

Hoje, embora com sua feição sobejamente mais sofisticada, muito associada à 

revolução digital que foi possibilitada pelo advento recente da internet há poucas 

décadas atrás, o aparato tecnológico continua legando expectativas promissoras de 

evolução e eficiência nos mais diversos setores e áreas de conhecimento, a despeito de 

motivar preocupações sérias acerca dos novos dilemas ético-sociais que seu alcance 

abrange.  

Assim, a premissa na qual se assenta este trabalho é que o aparato digital, se 

consciente e estrategicamente utilizado, apresenta-se como forte aliado para 

apaziguar os obstáculos das mais diversas sortes que ainda dificultam o democrático 
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acesso à ordem jurídica justa. É palavra de ordem nas discussões que se travam 

acerca da administração da justiça, que se desenvolva um sistema judiciário mais 

moderno, democrático e acessível, ao lado de uma tutela jurisdicional que possa dar 

respostas rápidas e satisfatórias à sociedade, na seara judicial ou extrajudicial, 

oferecendo a todos quanto precisarem os meios adequados para se resolver os seus 

problemas.  

Detectada a ampla margem que subsiste para tornar a ordem jurídica como 

mais próxima aos interesses da população e que a tecnologia pode servir como 

instrumento estratégico para operar mudanças e entrega de soluções, a presente 

pesquisa busca analisar quais as principais potencialidades e perspectivas sobre o 

fenômeno de virtualização da justiça com vistas a democratizar o seu funcionamento. 

Vale salientar que a metodologia da presente pesquisa tem cunho teórico-

bibliográfico, possuindo como enfoque central o contexto e as maneiras com as quais 

a adoção dos meios tecnológicos pode aperfeiçoar a democratização e a eficiência da 

justiça.  

Nessa ordem de ideias, o capítulo 1 deste trabalho buscará trazer uma 

designação do que se constitui o acesso à ordem jurídica justa, acepção de acesso à 

justiça atualizada, acompanhada de um recorte de quais as principais modalidades de 

desafios relacionadas à facilitação e universalização de direitos no país. No capítulo 2, 

será contextualizado o atual cenário global profundamente transformado pelo 

desenvolvimento exponencial e sem precedente de instrumentos digitais e virtuais; 

será veiculada também uma reflexão sobre como tal fenômeno impacta e se inter-

relaciona com a seara jurídica.  

Depois, no capítulo 3, proceder-se-á com uma investigação acerca do rastro 

atual de gestão estratégica promovida hoje pelo Judiciário, principalmente a partir do 

estudo das mais recentes iniciativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que estão 

revolucionando o seu funcionamento, trazendo para debate as principais expectativas 

e problemas que exsurgem da aderência dos ferramentais tecnológicos no sistema de 

justiça. E por derradeiro, no capítulo 4, serão identificadas algumas iniciativas e 

projetos recentes no Judiciário que dão conta de ilustrar concretamente como a 

justiça pode ser realizada com maior qualidade, adequação e efetividade, 

homenageando com isso o seu escopo magno de servir como pacificadora. 
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2 O ACESSO À ORDEM JURÍDICA JUSTA E AS EXPECTATIVAS EM 

TORNO DA JUSTIÇA DIGITAL  

 

Em uma acepção mais simplificada, o acesso à justiça pode ser considerado 

como um direito e garantia fundamental fornecido às pessoas para que possam 

reclamar que seus direitos sejam atendidos, bem como solucionar suas controvérsias 

de uma maneira eficiente.    

Noutro giro, buscando-se uma concepção mais moderna de facilitação de 

acesso à justiça, não se pode dizer que tal direito corresponda à mera possibilidade de 

que as pessoas possam “bater às portas do judiciário” quando seus direitos forem ou 

estejam na iminência de serem violados. Esta identificação de um acesso apenas 

formal ao estado-jurisdicional, flagrantemente desassociada à garantia dos direitos e 

despreocupada com a realização da isonomia material e do bem estar social, 

constitui-se como naturalmente ligada ao paradigma estatal liberal, posicionando-se 

de modo incongruente às ambições institucionais de um Estado Democrático de 

Direito que pretenda se sagrar efetivamente pacificador. 

Com o transcurso do tempo, passou-se a entender que cabe ao Estado uma 

atuação direta na missão de possibilitar que todos tenham os remédios e garantias 

apropriados para solucionarem os seus problemas jurídicos, em âmbito judicial ou 

extrajudicial. Desta forma, as funções estatais essenciais ficam imbuídas de 

desenvolver, controlar e incentivar ações que busquem viabilizar a universalização do 

acesso efetivo e satisfatório de direitos, os quais não podem ficar reservados aos 

textos e diplomas legais.  

Segundo os autores Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1998), deve-se lembrar 

a todo instante a importância do direito de acesso à justiça, dado o fato de que 

corresponde a um “requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de 

um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas 

proclamar os direitos de todos” (CAPPELLETTI; GARTH, 1998. p. 10). Nessa ordem 

de ideias, inclusive, é que pode se enxergar uma aproximação entre o instituto do 

acesso à justiça com o da justiça social, na medida em que estão correlacionados à 

necessidade de que aqueles do povo tenham consigo a oportunidade de poder 

reivindicar os seus direitos com maior chance de êxito, o que ocorrerá quando 

tiverem suficientemente munidos dos mais adequados e eficientes instrumentos 

jurídicos, além de conscientes acerca de seus direitos.  
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Daí decorre um pilar fundamental do acesso à ordem jurídica justa: a 

prestação de uma tutela jurisdicional justa, adequada e efetiva, o que exige a correta 

disposição de meios judiciários para solucionar as mais diversas sortes de conflitos de 

interesses existentes. Levado isso em relevância, faz sentido se falar em uma justiça 

que permita com que as pessoas possam se utilizar dos meios adequados de resolução 

de controvérsias, tais como a mediação, conciliação, arbitragem, negociação, dentre 

outros métodos, os quais servirão de modo mais efetivo e satisfatório para seus 

problemas em esfera jurídica, como preconiza a Resolução CNJ n.º 125 (CNJ, 2021a).  

Convergem com tais considerações as lições do processualista Kazuo 

Watanabe (2019), quem concebe a defesa acerca da necessidade de se atualizar a 

noção de acesso à justiça para um conceito mais alinhado à missão institucional 

pacificadora do Estado-Jurisdicional. O direito de acesso à justiça pode ser concebido 

como, fundamentalmente, o direito de acesso à ordem jurídica justa, isto é, a 

possibilidade de que todos possam: 

 

[...] serem ouvidos e atendidos, não somente em situação de controvérsias 
com outrem, como também em situação de problemas jurídicos que 
impeçam o pleno exercício da cidadania, como nas dificuldades para a 
obtenção de documentos seus ou de seus familiares ou os relativos a seus 
bens. (WATANABE, 2019, p. 109-110).  

 

Diante dessa significação, entende Kazuo Watanabe (2019) que os serviços 

jurisdicionais devem ser prestados não só quando iniciados os processos judiciais, 

mas também em um momento pré-processual (antes da judicialização), podendo se 

expressar até mesmo a partir de políticas de informação e orientação em prol dos 

jurisdicionados. 

Neste contexto, conglobando todos esses aspectos, imperioso salientar que o 

núcleo fundamental deste direito de acesso à ordem jurídica justa está consagrado na 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu art. 5º, inciso XXXV, o qual preceitua 

que a “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

(BRASIL, [2021a]).  

Sucede que, em vias de descortinar um acesso à ordem jurídica justa mais 

efetivo, uma série de obstáculos ainda têm de serem superados.  

De cunho sociocultural, cite-se, por exemplo, o fato de que grande parte da 

população brasileira ainda não está familiarizada em relação aos direitos dos quais 
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pode fruir, tendo menos ideia ainda das vantagens que podem provir da utilização 

dos meios alternativos ao litígio judicial para resolverem seus conflitos de interesses.   

Acrescente a isso o estado de distanciamento que muitas pessoas ainda 

mantêm em relação ao judiciário, por considerarem os seus ambientes e linguagem 

forenses como demasiadamente formais e complexos. Nesse sentido, conforme 

aponta Boaventura de Souza dos Santos (2011), os cidadãos ao entrar em contato com 

as autoridades são esmagados e desalentados pela “sua linguagem esotérica, pela sua 

presença arrogante, pela sua maneira cerimonial de vestir, pelos seus edifícios 

esmagadores, pelas suas labirínticas secretarias”, elementos que fazem com que sua 

procura por direitos seja sujeita à invisibilidade (SANTOS, 2011. p. 38).    

Outro fator de descontentamento corresponde à morosidade da prestação 

jurisdicional, sendo muito comum na prática forense lides que demorem anos para se 

encerrarem. Os processos jurisdicionais se estendem, as custas a serem despendidas 

aumentam e o provimento que se espera receber pode acabar por perder a sua 

utilidade, ao atropelo do que exige a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso 

LXXVIII, quando garante às pessoas o direito à obtenção de um processo em tempo 

razoável, conjuntamente com todos os meios que promovam a celeridade em sua 

tramitação.  

Para além do fato deste quadro causar um transtorno aos jurisdicionados por 

dificultar com que possam superar seus conflitos e seguirem com suas trajetórias, 

deve-se lembrar que a celeridade na prestação jurisdicional é um elemento que está 

diretamente relacionado ao grau de confiança da população brasileira na justiça. 

Nestes termos, quanto maior a demora em se dar uma resposta para um determinado 

contexto conflituoso, menor será a confiança nos juízos e tribunais por parte da 

coletividade (SANTOS, 2011). 

Diante de tudo isso, com o objetivo de que se consiga construir uma justiça 

democraticamente mais próxima às reais necessidades do país, é importante que haja 

a coordenação de esforços institucionais para que possam ser superadas todas essas 

ordens de obstáculos ao acesso à ordem jurídica justa1.  

 
1 Dando uma sinalização acerca de como o funcionamento da atividade jurisdicional ainda possui 
razoável amplitude para melhora no seu funcionamento, os dados do Índice de Confiança na Justiça 
do Brasil, em pesquisa realizada no ano de 2021, apontaram que 83 % dos entrevistados pela FGV 
avaliam que o Judiciário resolve os conflitos de modo lento ou muito lento, 77% dos sujeitos 
questionados mencionaram que o custo para acesso à justiça ainda é um empecilho e 73%  deles 
declararam que é difícil ou muito difícil a utilização da justiça (FGV, 2021a).  
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Nesse contexto, persiste uma forte crença de que os ferramentais tecnológicos 

e digitais ajudarão no desenvolvimento de projetos e iniciativas em prol de uma 

atividade jurisdicional mais justa e eficiente. Tais instrumentos passam a ser vistos 

como possíveis aliados não só para uma justiça mais célere (quantidade da justiça), 

mas também mais cidadã (qualidade da justiça).  

A propósito, em pesquisa elaborada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 

tópico apropriado para se medir a relação entre “Conhecimento e Avaliação da 

Justiça Digital e Mediação Digital”, revelou-se que um número de 76% dos 

entrevistados, usuários ou não dos serviços jurisdicionais, acreditam que o uso da 

tecnologia facilita muito ou facilita o acesso à Justiça, a despeito de grande parte 

deles ainda desconhecerem as principais nuances do fenômeno denominado de 

“Justiça Digital” (73%) (FGV, AMB, IBESPE, 2019).   

Com o advento da pandemia viral do coronavírus (vírus SARS-CoV-2), 

anunciado no dia 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde, tornou-se 

notório o aumento da utilização dos meios virtuais em todas as áreas, resultado que 

decorreu do cumprimento às ordens do poder público voltadas à veiculação de 

medidas sanitárias e de isolamento social. A partir de tais diretrizes, novos padrões 

de comportamentos foram adotados pelos países, o que trouxe consigo não só 

inúmeros impactos nas maneiras de se prestar bens e serviços para consumo, mas 

também no modo de se entabular e desenvolver interações sociais.  Nesta conjuntura, 

os aparatos digitais foram extremamente necessários para a aproximação das 

pessoas, além de imprescindível para a articulação de trabalhos e transmissão de 

informações.  

Em verdade, tais transformações alçaram também o universo jurídico, cuja 

abrangência de serviços passou a se tornar mais virtual e digitalizada, única solução 

possível para que a prestação jurisdicional pudesse permanecer se realizando em 

grau satisfatório. À guisa de contextualização, convém relembrar os esforços 

realizados para que os processos físicos judiciais se tornassem virtuais; que as 

audiências, ao lado das sustentações orais, migrassem para o espaço dos 

computadores e das câmeras; e que muitos dos atendimentos fossem oferecidos por 

meio de plataformas digitais.  

Em outras palavras, pode-se afirmar que, no tocante à circunscrição judiciária, 

a pandemia acelerou ainda mais o processo de adesão às ferramentas digitais, 

tornando inevitáveis as discussões acerca das inúmeras perspectivas que podem 
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decorrer de seu uso. 2 Assim sendo, não há como negar que o movimento de 

virtualização da justiça já é uma realidade e que seu advento vem surtindo inúmeros 

impactos no cotidiano dos operadores do direito.  

Nesse sentido, Dierle Nunes (2020), detectando a influência da virada 

tecnológica no direito, pontua que “gostando ou não, nos encontramos em uma 

trajetória irrefreável e a transformação que sofreremos nos próximos anos, em 

virtude das novas tecnologias empregadas ao Direito, deve ser estudada com rigor 

pelos juristas, e não ser rejeitada como se a mesma pudesse ser paralisada”. (NUNES, 

2020).   

Tal diagnóstico acerca do irrefreável fenômeno de virtualização da justiça já se 

reflete no momento em que esta pesquisa foi desenvolvida (mês de dezembro de 

2020 até a sua divulgação em 2021) - a incorporação em massa e inédita de 

tecnologias nas atividades judiciais são uma inegável expressão do “Direito 4.0”. 

 

3 SOCIEDADE E JUSTIÇA DIGITAIS: POR DENTRO DE UM “DIREITO 

4.0”  

 

O que foi assentado nos capítulos anteriores, torna imperiosa a reflexão sobre 

como a incorporação de tecnologias nas atividades judiciárias pode fomentar a 

democratização do acesso à ordem jurídica justa no Brasil ao oferecer ferramentas 

importantes para um sistema judicial mais eficiente, eficaz e justo.  

Assim como nas outras áreas de conhecimento, o direito vem passando por um 

conjunto de transformações agudas defluentes das aplicações digitais verificadas 

mundo à fora. Há algumas décadas, muitos poderiam ser céticos em cogitar a 

existência de um sistema de processo judicial eletrônico, ou da desnecessidade de 

deslocamentos de oficiais para citações e intimações. Da mesma forma, uma idêntica 

dificuldade poderia ocorrer ao se tentar conceber que as partes e seus advogados 

participariam de audiências por meio de seus computadores ou celulares, ou em se 

 
2 O que vem acontecendo por decorrência da pandemia acentua a tendência, tão comentada por 
Richard Susskind (2019), de começar a se enxergar os tribunais não mais exclusivamente como 
aqueles locais físicos em que deslindam atividades processuais relevantes, como sói de serem 
lembradas as salas nas unidades judiciais em que ocorrem as audiências e julgamentos. Fugindo a essa 
tradicional concepção de tribunal como localidade, em um contexto de virada tecnológica da atividade 
jurisdicional, os tribunais passam a ser visto a partir da ordem de serviços que são prestados para a 
justa composição dos conflitos, dado o contexto de que grande parte dos atos processuais migrarão 
para plataformas digitais armazenadas em nuvens, sem que haja a necessidade de que os militantes da 
área jurídica e os jurisdicionados precisem se locomover às unidades judiciárias físicas.    
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imaginar a existência de bancos de dados de jurisprudência armazenados nos sites 

dos tribunais à disposição para consulta dos operadores do direito  

Um dos resultados imediatos desejados pela criação e utilização destas 

tecnologias é o aprimoramento das atividades de produção e circulação de bens e 

serviços, muito embora estas ferramentas carreguem consigo, ao mesmo tempo, 

novos dilemas morais e sociais para serem contrastados com seus benefícios.   

Considerando o alarmante ritmo de mudanças proporcionado pela nova virada 

da tecnologia, há quem diga da existência de uma “sociedade 4.0” - vale dizer, uma 

sociedade global profundamente marcada pelos impactos sociais, políticos e 

ambientais gerados pelo desenvolvimento contínuo das ferramentas tecnológicas 

disponíveis.  Tal termo, “sociedade 4.0”, como se vê, resguarda uma correlação direta 

com a superveniência do que poderia ser considerada uma quarta revolução 

industrial na história da humanidade, proveniente de uma guinada sem precedentes 

na velocidade e abrangência dos utensílios digitais.  

Efetivamente, o estudo tradicional da história sinaliza para a ocorrência de 

três principais “revoluções industriais”. Tratam-se de períodos nos quais mudanças 

diversas e abruptas foram introduzidas nas sociedades de diferentes países ora 

causadas pela reestruturação nos institutos econômicos, geopolíticos e sociais em 

padrões até então nunca presenciados. No ponto, sobreleva recordar inicialmente da 

1ª revolução industrial, cujas origens remetem ao século XVIII e ao advento e 

popularização das máquinas a vapor, bem como das indústrias têxteis. A 

superveniência da 2ª revolução industrial, compreendida entre o final do século XIX 

e o início do século XX, por sua vez, já é lembrada pela chegada da eletricidade, linha 

de montagem, e utilização intensiva do petróleo e dos combustíveis dele derivados. 

Finalmente, na 3ª revolução industrial, momento da denominada “revolução digital”, 

ocorreu o desenvolvimento intensivo das ferramentas tecnológicas, notadamente da 

computação em mainframe e da internet.  

Como um prolongamento desta revolução digital, de acordo com o economista 

alemão Klaus Schwab (2016, p. 20), a comentada noção de 4ª revolução industrial 

pode ser considerada uma nova era digital e tecnológica, de escopo mais amplo, 

iniciada no começo do século XXI, em que subsiste “uma internet mais ubíqua e 

móvel, por sensores menores e mais poderosos que se tornaram mais baratos e pela 

inteligência artificial e aprendizagem automática (ou aprendizado de máquina)”.  
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Materializa-se neste novo momento sem precedentes para a história, a 

disposição de máquinas mais inteligentes, rápidas e integradas, em conjunto com o 

fenômeno de interação entre os domínios físicos, digitas e biológicos. Nesse contexto, 

seriam três as particularidades de uma 4ª revolução industrial: 

 

— Velocidade: ao contrário das revoluções industriais anteriores, esta evolui 
em um ritmo exponencial e não linear. Esse é o resultado do mundo 
multifacetado e profundamente interconectado em que vivemos; além disso, 
as novas tecnologias geram outras mais novas e cada vez mais qualificadas. 
— Amplitude e profundidade: ela tem a revolução digital como base e 
combina várias tecnologias, levando a mudanças de paradigma sem 
precedentes da economia, dos negócios, da sociedade e dos indivíduos. A 
revolução não está modificando apenas o “o que” e o “como” fazemos as 
coisas, mas também “quem” somos. — Impacto sistêmico: ela envolve a 
transformação de sistemas inteiros entre países e dentro deles, em empresas, 
indústrias e em toda sociedade. (SCHWAB, 2016, p. 16-17).  

 

Ademais, a era digital tem como um de seus fundamentos as racionalizações de 

sistemas e de plataformas com o condão de se reduzirem os erros humanos. A 

tendência é que, cada vez mais, o trabalho repetitivo e rotineiro possa dar lugar a 

ocupações que, de fato, careçam de investimento de maior carga intelectual para o 

desenvolvimento de soluções criativas para a tomada de decisões.  

Na esteira desse processo de evolução tecnológica, não há porque se esperar 

que a administração pública não tenha também um lógico interesse em abrir as suas 

portas para os utensílios digitais. Como se sabe, um princípio essencial inscrito no 

regime jurídico-administrativo designa a necessidade de adaptabilidade dos serviços 

prestados ao que há de mais atual em termos de técnicas, equipamentos e instalações. 

Previsto no art. 6º, §2º da Lei de n.º 8.987/95, o princípio da atualização reza com 

que os serviços públicos sejam prestados de acordo com que houver de mais moderno 

e eficiente disponível (MARINELA, 2011).   

Nesse toar, no sentido de potencializar a aproximação entre os instrumentos 

digitais à prestação mais eficiente de serviços públicos, cumpre abordar a gradual 

importância que vem tomando as iniciativas de governança digital, notadamente por 

intermédio da utilização e disseminação das tecnologias govtechs. Tais govtechs 

designam um “ecossistema em que os governos colaboram com as startups, pequenas 

e médias empresas, e outros atores que utilizam a inteligência de dados, tecnologias 

digitais e metodologias inovadoras para prover soluções de problemas públicos”, 

tendo sido avaliadas com um potencial “para transformar o governo e estimular a 

inovação digital no setor público” (DOMINGUEZ, 2020).  
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Seja na seara pública ou privada, tem-se que as novas tecnologias, com seu 

caráter disruptivo e transformador, podem modernizar as ferramentas e 

instrumentos disponíveis à sociedade para ajudar na superação dos obstáculos 

políticos, culturais, econômicos e ambientais conhecidos. Nesse passo, compreender 

a emergência destas novéis mudanças digitais experimentadas em diferentes grados 

pelos países, regimes e sistemas insere-se como elemento de grande importância para 

os diversos atores institucionais espalhados pelo mundo.  

Nessa perspectiva, de acordo com Klaus Schwab (2016), nunca houve 

momento da história da vida humana “tão potencialmente promissor ou perigoso”, 

sendo por isso necessário pensar “de forma estratégica sobre as forças de ruptura e 

inovação que moldam nosso futuro” (SCHWAB, 2016, p. 16-17). As tecnologias 

podem oferecer boas perspectivas para melhorar o estado de coisas no mundo, mas é 

preciso manter um olhar pragmático sobre suas potencialidades.   

De sua parte, o universo jurídico também está imbricado nesta nova 

conjectura disruptiva, encontrando-se, por isso mesmo, sujeito às transformações, as 

tendências e aos problemas proporcionados pelas ferramentas digitais. Nesse viés é 

que pode se falar de um modelo jurídico moderno dentro desta chamada “sociedade 

4.0”, - um “direito 4.0” - sujeito às influências desta sociedade global digital, 

multifacetada e hiper-conectada.  

Assim, na mentalidade dos sujeitos incumbidos de organizar a pratica 

judiciária inclusiva no país, torna-se centro de suas atenções o estudo acerca de quais 

as potencialidades, vantagens e desvantagens da inexorável aplicação dos utensílios 

digitais no universo jurídico.  

Nos fóruns jurídicos, expecta-se que os instrumentos digitais e virtuais possam 

modernizar a prestação de serviços jurisdicionais e universalizar a promoção de 

direitos, facilitando, assim, o acesso à ordem jurídica justa no país.  É preciso, 

todavia, que essas expectativas sejam transplantadas para campos de debates sérios e 

realistas com o objetivo de que os projetos se convertam em planos de ações 

provocadoras das mudanças desejadas, sem prejuízo do debate de todas as questões 

particularmente problemáticas e complexas que integrem o movimento pela 

virtualização da justiça, tais como o tratamento de dados sensíveis, a exclusão digital 

e a confiabilidade das ferramentas tecnológicas desenvolvidas.  
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4 O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A SUA IMPORTÂNCIA NA 

PROMOÇÃO DO ACESSO DIGITAL À JUSTIÇA 

 

No intento de permitir a organização e a materialização de medidas para o 

funcionamento de um Estado-Jurisdicional mais alinhado às ferramentas 

tecnológicas, o CNJ funciona como um órgão com atribuições extremamente 

relevantes, notadamente se levado em consideração a sua competência em avaliar e 

produzir inovação, bem como em veicular diretrizes estratégicas para seu 

aperfeiçoamento.  

Segundo Fux, o CNJ exerce uma missão essencial rumo ao alcance de uma 

justiça mais moderna e desburocratizada, o que se assenta em um diálogo contínuo 

entre as práticas judiciárias e os meios analógicos. Nesse contexto, tal união pode ser 

considerada como bastante proveitosa para que se possibilite o incremento de 

práticas de governança, transparência e eficiência no âmbito do exercício da atividade 

jurisdicional (CNJ, 2020a). 

Este discurso implementado na sua gestão de ministro do STF traduz um claro 

aceno institucional aos objetivos erigidos pela Organização das Nações Unidas 

encampados no Pacto da Agenda 2030, assinado pelo presidente do CNJ em 19 de 

agosto de 2019, vocacionados a chamar atenção dos principais sujeitos internacionais 

para a garantia efetiva de direitos ambientais e humanos fundamentais.  Mais 

precisamente, tal compromisso assumido pelo ministro espelha uma interlocução 

direta com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de (ODS) de número 16, o 

qual propõe a promoção do acesso à justiça para todos, sociedades mais pacíficas, ao 

lado do soerguimento de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os 

níveis (CNJ, 2019).  

 

4.1 Atribuições do CNJ para Garantia do Acesso à Ordem Jurídica Justa 

 

Destaque-se que no transcurso dos últimos anos fora amadurecendo o 

protagonismo do papel do Conselho Nacional de Justiça em servir como órgão da 

administração de justiça ambicionado a promover, elaborar, fiscalizar e avaliar 

medidas e políticas de melhoria da garantia do acesso à ordem jurídica justa no país.  

Desde logo é útil ter presente que o estabelecimento das bases iniciais para que 

tal órgão se engajasse na tarefa de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional foi a 



 

 

215 

 

previsão do art. 103-B, §4º da CF/88, que lhe vinculou a competência de controle da 

atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos 

deveres funcionais dos juízes, atribuição ratificada na mais atualizada aprovação do 

regime interno deste órgão com a Resolução CNJ n.º 67/2009 (CNJ, 2009).  

 Ademais, note-se que o legislador pátrio neste mesmo artigo atrelou o 

exercício dessa atividade de controladoria ao zelo pela observância dos princípios 

balizadores da atuação da administração pública, previstos no art. 37 da CF/88. 

Dentre eles, de maior relevância para os fins de prestação de uma prestação de 

políticas públicas em âmbito jurisdicional com qualidade é o princípio da eficiência, o 

qual reitera o comprometimento que se espera de um exercício de tutela de direitos 

sem morosidade e com as técnicas mais atualizadas ora disponíveis (BRASIL, 

[2021a]).    

Mais recentemente, enfoque especial tem sido fornecido à nova funcionalidade 

do CNJ de implementação de diretrizes nacionais para coordenar a atuação dos 

órgãos do Poder Judiciário e de avaliação de desempenho dos órgãos jurisdicionais 

brasileiros. Nesse sentido, conforme aponta a intelecção da Resolução CNJ n.º 

198/2014, incumbe ao CNJ a regulamentação do planejamento e da gestão 

estratégica do Poder Judiciário, sobretudo ao servir como definidor das orientações, 

instruções e indicadores que delimitam as estratégias nacionais do Judiciário, além 

dos seus planos de metas e programas de avaliação institucional (CNJ, 2015).  

Não obstante a isso, com o advento da Resolução CNJ n.º 325/2020, 

revogando a Resolução CNJ de n.º 198/2014, tratou o CNJ de lançar mão da 

Estratégia Nacional do Poder Judiciário enfocada no período sexênio de 2021-2026, 

demarcando por meio dela uma série de metas nacionais e diretrizes destinadas para 

balizar a estratégica atuação dos órgãos jurisdicionais nos anos a seguir (CNJ, 

2020b). Tal disposição firma um compromisso que abrange a participação 

representativa de alargados segmentos da justiça, e tem como fim precípuo erigir 

uma política de efetivação dos maiores objetivos que cercam hoje o seu 

funcionamento.   

Nesse contexto, convém dizer que a execução deste plano estratégico tem como 

seus principais elementos balizadores os Macrodesafios estabelecidos para o 

Judiciário atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda 

2030 da ONU.  Para mais, não só se pretende por meio de tal diretiva a proposição de 

algumas referências para as ações dos órgãos que compõe o sistema judiciário; por 
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meio dela visa-se também definir uma série de indicadores de desempenhos 

apropriados para monitorar e avaliar se resultados satisfatórios estão sendo 

alcançados em prol da sociedade.   

Entre os Macrodesafios previstos, apontem-se os compromissos voltados para: 

a) a garantia dos direitos fundamentais, direcionado ao desafio de garantir no plano 

concreto os direitos e garantias fundamentais, inscritos no art. 5º da CF/88; b) a 

busca da agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, fulcrada na duração 

razoável do processo em todas as suas fases e prevenção de litígios, c) a promoção do 

fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade, o qual 

vislumbra a implementação de estratégias de comunicação e de procedimentos 

objetivos, ágeis e em linguagem de fácil compreensão, visando à transparência e ao 

fortalecimento do Poder Judiciário como instituição garantidora dos direitos, d) e a 

adoção de soluções consensuais para os conflitos, traduzido no fomento aos meios 

extrajudiciais para a prevenção e para a resolução negociada de conflitos com a 

participação ativa dos cidadãos, temperada pela possibilidade com que a comunidade 

possa de fato se sentir integrada aos processos de pacificação social, sem necessidade 

de se utilizar de um processo judicial (CNJ, 2020b).3   

Por tudo isso, verifica-se a importância da Política Estratégica elaborada pelo 

Conselho Nacional de Justiça no sentido de fazer uma opção por ações envolventes 

dos integrantes lotados no sistema, para que, com a universalidade deste pessoal, 

permita o desenvolvimento futuro de um funcionamento mais moderno, 

desburocratizado, por corolário, otimizado dos serviços jurisdicionais.  

Outrossim, a intervenção institucional administrativa pautada neste tripé 

“desburacratização, modernização, optimum”, está harmonizada com a diretriz 

lobrigada na segunda parte do art. 196 do Código de Processo Civil de 2015, o qual 

reverencia a competência do Conselho Nacional de Justiça para disciplinar “a 

incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos, e editando, para esse fim, os 

atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código”. 

 
3 Estes Macrodesafios mencionados, de acordo com a ordem estabelecida acima, se coadunam com os 
seguintes indicadores: a) no caso da garantia do direito aos direitos fundamentais: o índice de acesso à 
justiça (IAJ), b) no caso da busca da agilidade e produtiva o índice de atendimento à demanda: o 
tempo de tramitação dos processos pendentes, o índice de atendimento à demandas (IAD), a taxa de 
congestionamento das execuções fiscais e a taxa de congestionamento líquida (TCL); c) no caso do 
fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade: a pesquisa de avaliação do poder 
judiciário; d) no caso da prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos:  o 
índice de conciliação e o índice de realização de audiências de conciliação ou de mediação, 
acompanhados dos índices de casos remetidos para câmara de conciliação/mediação.   
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Note-se a conjugação dos arts. 3º, 4º e 196 do Código Processual Civil, coesos na 

medida em que remetem à oferta de tutela jurisdicional prestada de modo justo e 

adequado em tempo útil e prazo razoável (BRASIL, [2021b]). 

 

4.2 Disciplina normativa do CNJ relacionada à virtualização da justiça  

 

O Conselho Nacional de Justiça disciplina a incorporação das ferramentas 

digitais ao funcionamento da justiça comumente por meio da edição de atos 

normativos. Tal regramento disposto tem o condão de coordenar as ações do 

Judiciário a partir da disseminação dos princípios e valores atinentes à adesão dos 

instrumentos digitais, virtuais, como também à promoção das orientações 

necessárias para que tal processo ocorra de modo harmonioso.  

Alguns destes atos normativos serão abordados neste item.  

De início, por meio da Resolução CNJ n.º 185/2013, regulamentou-se o 

sistema de comunicações intitulado “Processo Judicial Eletrônico” (PJe), já aderido 

atualmente por grande parte dos tribunais e juízos brasileiros. Tal sistema 

representou em alto grau a informatização do processo judicial, ratificou os 

princípios e orientações estabelecidos pela Lei de n.º 11.419/2006 e definiu que as 

citações, intimações e notificações deveriam ser efetuadas em regra por meio 

eletrônico (CNJ, 2020c).  

Divisando a necessidade de potencializar o acesso ao processo eletrônico no 

país e de resolver as dificuldades oriundas da falta de padronização e interação entre 

os sistemas eletrônicos, entrou em vigor a Resolução CNJ n.º 335/2020. Nesse 

âmbito, essa resolução tem o fito de instituir uma política pública para a governança e 

a gestão do processo judicial eletrônico a partir da criação de uma “plataforma digital 

do judiciário brasileiro (PDPJ-Br) a permitir a interoperabilidade dos sistemas 

públicos de diversos tribunais, utilizando-se para tal de tecnologia de computação em 

nuvem” 4 (CNJ, 2020d).  

Convém salientar ainda que, por intermédio da Resolução CNJ n.º 335/2020, 

o Conselho Nacional de Justiça identifica meios para fomentar as bases para que 

 
4A Resolução de n.º 335/2020 tem, ainda, como algumas maiores de suas preocupações a 
uniformização do trâmite processual no Brasil (art. 2º, inciso I), conjugada com a noção de que a 
modernização dos órgãos jurisdicionais seja feita de forma colaborativa e solidária (arts 2º, inciso II; 
4º, inciso II, art. 16, inciso II e art. 18), embora com a governança concentrada sob a liderança das 
autoridades do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2020d).  



 

 

218 

 

recrudesça uma política de “desenvolvimento comunitário” quanto às iniciativas dos 

órgãos jurisdicionais de criação e aprimoramento de tecnologia já em curso, em 

idealização, ou ainda por virem.  Quer-se com isso incentivar a implementação de um 

“ecossistema de inovação”, a consagrar o comprometimento com que os juízos 

compartilhem esforços e suas boas práticas para que tal intercâmbio dê frutos na 

criação das melhores soluções tecnológicas em prol do funcionamento da atividade 

jurisdicional como um todo, freando com isso uma difusa escalada na produção 

tecnológica.   

De mais a mais, determinou-se nesta mesma resolução a vedação quanto à 

contratação de qualquer novo sistema, módulo ou funcionalidade geridos pela 

iniciativa privada, mesmo de forma não onerosa, que cause dependência tecnológica 

dos fornecedores ou que impeça o compartilhamento de soluções na PDPJ-Br (CNJ, 

2020d).5  A partir de tal diretriz intenta-se coibir - no processo de desenvolvimento e 

criação de tecnologias - que os órgãos do Judiciário fiquem lançados à sorte, 

interesses e vontades dos fornecedores privados.  

Mencione-se também que tal resolução apregoa que os expedientes voltados à 

produção tecnológica na plataforma PDPJ-Br permitam a automação de atividades 

rotineiras ou sequenciais, o incremento da robotização, o trato com a proteção de 

dados, a segurança das informações, junto da a usabilidade, acessibilidade e 

experiência do usuário com a plataforma.  

Outro ato normativo que não custa ser pontuado se trata da Resolução CNJ n.º 

332/2020, cujas disposições orbitam em torno de centros referenciais como a ética, a 

transparência e a governança na produção e uso de Inteligência Artificial (IA) no 

âmbito jurisdicional (CNJ, 2020e).6 

Depreende-se de tal resolução o estabelecimento de um compromisso explícito 

de que os processos de desenvolvimento, implantação e o uso da Inteligência 

Artificial no Judiciário deverão vir alinhados e compatíveis com a observância dos 

direitos fundamentais previstos na CF/88. Não por outro motivo comanda que a 

Inteligência Artificial, no âmbito do Poder Judiciário, promova o bem-estar dos 

 
5 Nesse sentido, o art. 5º da Resolução n.º 335/2020 estabelece que “fica proibida a contratação de 
qualquer novo sistema, módulo ou funcionalidade privados, mesmo de forma não onerosa, que cause 
dependência tecnológica do respectivo fornecedor e que não permita o compartilhamento não oneroso 
da solução na PDPJ-Br.” (CNJ, 2020d).  
6 Frise-se que os termos desta resolução estão inspirados nas recomendações feitas pelo documento 
“white paper sobre inteligência artificial”, publicado pela Comissão de Europeia no início de 2020, que 
busca orientar a disciplina dos temas concernentes à inteligência artificial nos países componentes do 
bloco da União Europeia. (EUROPEAN COMISSION, 2020). 
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jurisdicionados pela prestação equitativa da jurisdição, executando ações para 

descobrir novas práticas que possibilitem a consecução desses objetivos. 

Nesse sentido, a forma da Resolução CNJ n.º 332/2020 reflete a veiculação de 

uma “governança lastreada na análise do impacto social e público com um design 

centrado no cidadão e no ordenamento jurídico” (NUNES, 2020). Essa preocupação 

parece também se expressar na exposição de motivos desta resolução ao tempo em 

que se consigna que as decisões judiciais apoiadas pela Inteligência Artificial devem 

preservar a igualdade, a não discriminação, a pluralidade, a solidariedade e o 

julgamento justo, com a viabilização de meios destinados a eliminar ou minimizar a 

opressão, a marginalização do ser humano e os erros de julgamento decorrentes de 

preconceitos. (CNJ, 2020e). 

Nesse contexto pode se enxergar que a política pública construída de adesão às 

ferramentas de inteligência artificial não se desassocia de parâmetros de equidade 

(fairness), confiabilidade e segurança, análise de impacto social, transparência, 

responsabilidade e prestação de contas (accountability), bem como de respeito à 

dignidade humana (NUNES, 2020). 

Importante ressaltar que as Resoluções CNJ n.º 332 e 335 convergem em 

tópico e minudência ao fazerem alusão à necessidade de respeito aos direitos de 

liberdade e privacidade dos usuários que tenham contato com as ferramentas virtuais 

implementadas e conduzidas pelos órgãos judiciários. Essa preocupação está 

intrinsecamente associada à publicação da Lei n.º 13.709/2018 - Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD), marco paradigmático quanto à regulamentação do 

tratamento de dados pessoais e cuja abrangência vincula todas as instituições que se 

utilizem de dados pessoais em suas atividades, nestas incluídas as cortes judiciais 

(BRASIL, 2020).   

Dessa forma, por ser aplicável a qualquer operação de tratamento de dados, e 

considerada a competência do Conselho Nacional de Justiça em regulamentar a 

prática de atos processuais por meio eletrônico (art. 196 do CPC/15), a aludida 

instituição está se demonstrando observante ao seu dever de recomendar a todo o 

Judiciário o direcionamento de medidas para que cumpram as normativas exaradas 

na LGPD. (BRASIL, [2021b]). 

Outro ato normativo também paradigmático para entender a notável aderência 

da atual política do judiciário nacional ao aparato digital disruptivo é a Resolução 

CNJ n.º 345/2020, que aterma a implementação do “Juízo 100% digital”. Em 
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apertada síntese, o “Juízo 100% digital” se trata de ferramenta que permite com que 

os atos processuais sejam realizados de maneira remota e digital, apoiados em meios 

eletrônicos tais como PJe, DEJT, e-mail, aplicativos de mensagens, plataformas de 

videoconferência e telefone. (CNJ, 2021b)7  

Esta recente inovação no funcionamento do Judiciário Nacional mitiga a 

necessidade com que as pessoas compareçam fisicamente na sede das Varas ou 

Tribunais, pretendendo com isso proporcionar um mecanismo para concretização do 

amplo acesso à justiça, notadamente por permitir a desburocratização dos serviços 

jurisdicionais, maior celeridade no deslinde dos processos, além de garantir a 

economia de custos em face da redução das despesas com o deslocamento. Outra 

vantagem aventada em sua adoção se trata da economia de recursos que os tribunais 

poderiam obter em face dessa nova guinada de informatização dos processos.  

A incorporação que o Poder Judiciário promove dos múltiplos utensílios 

digitais não se encega ao reconhecimento de que subsiste uma expressiva parcela da 

população brasileira que não porta acesso aos meios tecnológicos, nada obstante a 

previsão do Marco Civil da Internet que assegura a todos o direito de manterem-se 

conectados em ampla rede de computadores. Ora, em muitos rincões do país observa-

se que as pessoas sequer contam com smartphones e tablets para “navegar” na 

internet; ou ainda - mesmo que os tendo - ainda padecem com dificuldades em obter 

um sinal de razoável qualidade. 8 

Atenta a tal realidade de defasagem no acesso digital para parte da população 

brasileira, o Conselho Nacional de Justiça exarou recomendação9, por intermédio de 

 
7 Ressalva especial deve ser dada para o fato de que é facultativa a adoção das supostas facilidades 
permitidas pelo “Juízo 100% digital”; vale dizer, o jurisdicionado ao tempo do ajuizamento da ação 
poderá se manifestar quanto à escolha pelas suas funcionalidades, o que poderá ser futuramente 
contestado pela outra parte.  
8 Há que se dizer as maiores dificuldades em termos de conexão ocorrem em logradouros rurais e para 
as pessoas de menor renda. Nesse sentido, segundo dados da TIC Domicílios da edição de 2020, 
obtidos pelos trabalhos do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação, observa-se uma desigualdade de acesso à internet nos domicílios situados em zonas rurais 
se comparado com o número de domicílios conectados nas áreas urbanas: o número de usuários no 
perímetro urbano beira a ordem de 83%, abrangendo o montante de 70% dos domicílios nas áreas 
rurais. Para mais, verifica-se também uma disparidade de acesso à internet em relação aos diferentes 
estratos econômicos da sociedade: estima-se que de 100% a 99% da população brasileira das classes 
“A” e “B” está conectada à internet; que a conectividade na classe “C” corresponde a 91%, enquanto nas 
classes “D” e “E” tal índice perfaz a quantidade de 64%. De todo modo, a tendência que vem sido 
observada é que, à medida que os anos passam, um número maior de pessoas consegue ter acesso às 
funcionalidades da internet em suas residências. De acordo com os pesquisadores, o número de 
domicílios que conta com internet corresponde à faixa de 83% em 2020, porcentagem que contrasta 
com o 71% existente no ano anterior. (G1, 2020).  
9 Segundo o parecer da conselheira Flávia Pessoa que acompanha tal decisão do CNJ, é preciso pensar 
naqueles brasileiros que não têm acesso às tecnologias de acesso à informação e que isso pode “criar 
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seu ato normativo n.º 0004219-51.2021.2.00.0000, para que os órgãos jurisdicionais 

disponibilizem em suas unidades físicas ao menos um servidor em regime presencial 

de trabalho para atender àqueles que não possuam regime de conexão adequada, 

auxiliando-nos no encaminhamento que se revelar necessário.  Da mesma forma, 

previu diretriz para que as cortes ofertem em favor daqueles que alcunha de 

“excluídos digitais” as audiências de conciliação e instrução e julgamento nas 

modalidades virtuais ou mistas. (CNJ, 2021c).  

Por fim, ainda dentro da discussão de virtualização da justiça, vislumbra-se 

uma importante dimensão de incentivo ao consensualismo. Este fulgor acende dos 

termos da Resolução CNJ n.º 358/2020, que regulamenta a criação de soluções 

tecnológicas para a pacificação efetiva da sociedade (CNJ, 2020f). O objetivo 

principal desta resolução é veicular ordem para que os órgãos jurisdicionais 

brasileiros disponibilizem um sistema informatizado voltado à composição de 

conflitos pelos mecanismos da conciliação e mediação. 

Vale enfatizar que o sistema informatizado deverá paulatinamente se adequar 

aos princípios estabelecidos na instituição da plataforma digital do Judiciário 

estabelecida pela Resolução CNJ de n.º 335/2020, bem como à regulamentação 

estabelecida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Marca tal resolução a aproximação 

direta entre duas tendências atuais do Judiciário brasileiro: a mentalidade de 

incentivo ao consensualismo e de implementação da tecnologia para se buscar uma 

melhor prestação de serviços jurisdicionais.  

 

5 APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS FACILITATIVAS DO ACESSO À ORDEM 

JURÍDICA JUSTA 

 

Espera-se que as transformações digitais, cada vez mais inovadoras e 

disruptivas, proporcionem uma justiça mais democrática, acessível e eficiente, 

aperfeiçoando assim todo o ciclo de atividades que circundem à tutela de direitos.   

Com a finalidade de discorrer acerca das potencialidades do acesso digital à 

ordem jurídica justa serão apresentadas as linhas gerais de uma série de iniciativas 

em curso no sistema de justiça, todas a merecer atenção especial dada sua intrínseca 

 
barreiras ao acesso à justiça, afastar o cidadão dos serviçtos prestados pelo Poder Judiciário e, até 
mesmo impossibilitar a adequada prestação jurisdicional”, sendo, ainda, imprescindível se “observar 
as implicações do uso da tecnologia no que diz respeito aos direitos fundamentais, essencialmente o 
direito à igualdade, à pluralidade e ao acesso à justiça”. (CNJ, 2021c).  
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relevância. O objetivo da exposição de tais projetos é que se consiga obter uma visão 

mais apurada e concreta em relação às maneiras com as quais o fenômeno da 

virtualização da justiça poderá incrementar proficuamente nos resultados obtidos na 

produção judiciária e nas interações entre os agentes envolvidos nas organizações 

jurídicas.  

 

5.1 Processo Judicial Eletrônico (PJe) 

 

A operacionalização do processo judicial eletrônico (PJe) no Judiciário estreou 

uma modernização sem precedentes no funcionamento da justiça. Segundo Cláudio 

Brandão (2013), a adoção deste sistema virtual ensejou “o rito de passagem do 

processo cartular, formal, burocrático, caracterizado pela necessidade do impulso 

humano, para um novo modelo, marcado pela introdução das ferramentas da 

tecnologia da informação”, com o condão de reformular substancialmente os 

procedimentos judiciais existentes.   

Segundo Ronaldo Lemos (2020), o PJe abrange hoje aproximadamente 70% 

da administração da Justiça no país, constituindo o seu advento como um feito 

histórico e paradigmático da administração pública de boa governança e de fomento à 

inovação, considerada a sua funcionalidade de digitalização de serviços públicos. 

Embora possa ser considerado um importante mecanismo de informatização 

de tramitação processual, não se deve perder de vista que a transformação do 

processo tradicional para o processo eletrônico não o faz perder sua natureza de 

instrumentalidade. Em outros termos, o processo mantém-se como um conjunto de 

atos concatenados voltados para a harmonização de conflitos, sendo que o objetivo do 

processo eletrônico consiste apenas em ofertar, em benefício dos usuários da justiça, 

meios mais ágeis para se chegar a um provimento jurisdicional com um novo 

formato.   

Provavelmente, o efeito mais notável decorrente da informatização do 

processo judicial diz respeito ao fato de que seu manejo encampa um funcionamento 

ininterrupto do Judiciário. Com efeito, os operadores do direito podem, em regra, a 

qualquer momento ajuizar uma ação, protocolar seus requerimentos ou anexar suas 

manifestações em juízo.  E mais do que isso, os usuários do sistema PJe podem 

também acessá-lo em qualquer lugar do mundo, dado o seu atributo de ubiquidade, o 

que permite com que os jurisdicionados evitem de terem de ficar se locomovendo aos 
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ambientes forenses a todo instante no curso dos processos, economizando energia e 

recursos financeiros.   

Além do mais, outra variante decorrente da adoção do PJe é a eliminação da 

via crucis das rotinas cartorárias, vez que o dispêndio de energias para resolução do 

processo estará concentrado nos gabinetes dos magistrados, agentes incumbidos em 

dizer o direito nos casos que lhes são distribuídos.   

O êxito do PJe vem motivando metas para a virtualização dos processos e sua 

transformação para plataformas digitais, sinalizando uma tendência de eliminação 

total dos arquivos físicos nas unidades judiciárias.  Ilustra tal realidade o Programa 

de Justiça Eficiente desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), 

no qual uma de suas principais metas se trata da acomodação no PJe da digitalização 

completa dos processos físicos, feito que se intenta fazer até junho de 2022, tornando 

tal juízo o primeiro Tribunal de Justiça do Brasil a realizá-lo (MINAS GERAIS, 

2021a). 

Ainda segundo dados do próprio TJMG (MG, 2021b), o trabalho de 

virtualização dos processos na primeira instância gerou ganho de aproximadamente 

8,5 mil metros quadrados de espaço com a eliminação de quase sete milhões de 

antigos processos físicos, fator que contribuiu inclusive para redução dos gastos com 

a locação de imóveis para guardar tais documentos.  

Sobreleva notar que a substituição da materialidade física do papel e presilhas 

metálicas em autos forenses ineludivelmente viabilizará ganhos também para o meio 

ambiente. Isso porque a utilização de um sistema digitalizado permitirá que seja 

minorada a utilização de papéis para impressão das peças, despachos e decisões 

judiciais.  

Nesta linha cognitiva, fácil perceber que estas comentadas transformações 

permitirão com que se consiga uma maior celeridade e desburocratização na entrega 

de serviços jurisdicionais, sendo com isso alcançada uma justiça mais sustentável e 

também uma duração mais razoável do processo a ensejar uma melhor experiência 

do jurisdicionado com o resultado entregue. 

Por derradeiro, em que pese a adesão em massa dos Judiciários, ainda 

subsistem problemas que estão impedindo o pleno funcionamento do PJe. O que tem 

merecido a maior parte das críticas diz respeito à recorrência nos casos de 

travamentos e indisponibilidades do sistema, que se soma à insatisfação gerada em 
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torno da ausência de equipes especializadas de servidores com expertise no manuseio 

deste sistema.  

 

5.2 Projetos de Inteligência Artificial (IA) 

 

Embora sua acepção seja de difícil precisão, pode-se tomar a inteligência 

artificial como uma tecnologia específica cujo mecanismo de funcionamento em 

muito se assemelha às capacidades humanas cognitivas de aprendizado, raciocínio e 

adaptação, sendo constituída por um conjunto de dados e algoritmos direcionados à 

realização de determinadas atividades. Não destoa desta significação o conceito 

adotado pelo CNJ na Resolução 332/2020 de modelo de inteligência artificial, 

descrito como o “conjunto de dados e algoritmos computacionais, concebidos a partir 

de modelos matemáticos, cujo objetivo é oferecer resultados inteligentes, associados 

ou comparáveis a determinados aspectos do pensamento, do saber ou da atividade 

humana”, na forma do seu art. 3º, inciso II (CNJ, 2020e).  

A utilização de ferramentais dotados de inteligência artificial pressupõe 

benefícios tanto para os advogados quanto para os tribunais brasileiros, verbi gratiae 

em compilação de dados, análise de documentos, resolução de disputas on-line, 

sugestões de modelos de peças jurídicas, chatbots, triagem de processos, 

agrupamento por similaridade de jurisprudência, análise preditiva de decisões, 

identificação de padrões no comportamento de tribunais e de seus membros 

integrantes, para ficar nos exemplos mais conhecidos. 

Há de se ressaltar que o contexto jurisdicional brasileiro se situa como de 

litigiosidade acentuada, somada à demora na tramitação de processos, e ao alto 

número de atividades judiciais ainda padronizadas e repetitivas10. Então, por certo, 

estes são fatores que sinalizam para um ambiente receptivo à aplicação dos produtos 

e funcionalidades revestidos de IA.  

No âmbito dos tribunais brasileiros, segundo estudo realizado pela FGV 

(2021b) intitulado “Tecnologia Aplicada à Gestão de Conflitos no âmbito do Poder 

 
10 Nesse sentido, convém apontar para o resultado da pesquisa “Justiça em Números” do CNJ, 
publicada em 2021, o qual aferiu que a quantidade de processos pendentes de resposta definitiva no 
Brasil, ao final do ano de 2020, perfez o número de 75,4 milhões, cerca de três mil processos a menos 
do que o constatado em 2019 (78,7 milhões). Ressalte-se que tal pesquisa é marcada de uma 
importância ímpar, tendo em vista que traz um levantamento quantitativo importante sobre como as 
tecnologias reatualizaram o modus operandi da atividade judicial brasileira em um ano excepcional 
pandêmico (CNJ, 2021e).  
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Judiciário Brasileiro”, aproximadamente metade dos tribunais brasileiros já possuem 

projeto de inteligência artificial em desenvolvimento ou já implantado.   

Tal pesquisa desenvolvida teve o condão de levantar dados importantes sobre 

o uso da IA no sistema judiciário nacional e detectou haver 64 modelos de 

inteligência artificial em 47 tribunais brasileiros. A par disso, identificou-se que cerca 

de metade dos tribunais brasileiros possuem projeto de inteligência artificial em 

desenvolvimento ou já implantados, o que ocorre por iniciativa da equipe interna dos 

próprios tribunais na maioria das vezes, ou até mesmo a partir de parcerias 

capitaneadas pelo Conselho Nacional de Justiça firmadas entre os juízos (FGV, 

2021b).  

Entre alguns dos projetos mencionados nessa pesquisa, desponta com 

atribuições significativas a plataforma Victor, assumida e ainda servida pelo STF, 

cuja principal funcionalidade é auxiliar os servidores a proceder com a acurada 

identificação de recursos que se enquadrem nos temas mais conhecidos de 

repercussão geral. 11 

Já no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, desenvolve-se a plataforma 

Bem-te-vi, que se destina à triagem dos processos e a sua melhor gestão a partir da 

análise das suas respectivas classes decorrentes da ulterior classificação de petições 

iniciais, recurso este também aplicado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por 

intermédio do modelo de IA do TOTH.   

De sua parte, o Tribunal de Justiça de São Paulo introduziu no seu sistema a 

plataforma JUDI, espécie de atendente virtual destinada a assegurar com que o 

jurisdicionado receba informações para os seus problemas ou dúvidas. Trata-se de 

um modelo de IA alcunhado de chatbot, ferramenta que é capaz de disseminar as 

respostas das questões mais frequentes dos usuários de um particular sistema que se 

notabiliza por contar com uma desenvolvida tecnologia de aprendizado de máquina.  

Com similar função a dos balcões físicos das varas, cada vez mais tribunais 

vêm ainda possibilitando com que os jurisdicionados se utilizem das tecnologias dos 

“balcões virtuais”, oferecendo atendimento remoto aos jurisdicionados por meio de 

videoconferências. Com efeito, tal medida foi extremamente importante para 

possibilitar com que as pessoas pudessem evitar se deslocar às unidades judiciárias 

 
11. Elucidando a potencialidade das tecnologias em reduzirem o dispêndio de tempo e energia 

engajadas nas tarefas que não suponham um investimento tão grande de capacidade crítica, vale 
ressaltar que o trabalho de identificação de recursos realizado pelo robô Victor, de apenas 5 
segundos, demora aproximados 44 minutos ao encargo de um servidor do tribunal (FGV, 2021b).   
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em tempos nos quais a política de distanciamento se tornou imperiosa para o efetivo 

combate às consequências atrozes da pandemia (CNJ, 2021d).    

No tocante ao exercício da advocacia, a virtualização dos trabalhos está sendo 

também apregoada como equipagem importante para conseguir se atingir uma 

otimização nos trabalhos, sobretudo a partir do aumento da produtividade e do 

atendimento mais profícuo às exigências do mercado e da clientela. 12 

Dentre aquelas funcionalidades mais miradas pelos advogados, é comum se 

lembrar das facilidades provenientes da criação de contratos inteligentes e a busca 

pela análise preditiva dos padrões de comportamento dos tribunais a partir das 

ferramentas de jurimetria.  

Em linha de princípio, a prática de elaboração de contratos com inteligência 

artificial remete para a produção de softwares de automação de documentos jurídicos 

em um quadro no qual certo usuário será conduzido para a confecção de 

determinadas cláusulas e ajustes de condutas, a partir das respostas e preferências 

que deduzir em certa plataforma.  

Por sua vez, a jurimetria conforma uma ciência que se utiliza métodos de 

análise estatística aplicados ao direito com o objetivo de permitir com que buscas 

rápidas e mais completas possam ser feitas.  Faz-se pesquisa, por exemplo, acerca de 

padrões decisórios e comportamentos tipicamente adotados em juízo, quais os 

valores que são arbitrados para certa categoria de reparação de danos, ou qual o 

tempo médio de duração de uma determinada espécie de demanda. Tudo isso para 

que se consiga estrategicamente calcular as maiores chances de uma ação se sair 

exitosa. (MEDEIROS, 2019).   

 

5.3 Soluções Online de Conflitos (Online Dispute Resolutions - ODR’s) 

 

            A discussão sobre as ferramentas de Online Dispute Resolutions estabelece um 

capítulo relevante no que concerne à discussão de gestão, prevenção e solução de 

conflitos. Trata-se, pois, de uma expressão clara das novas maneiras de se pensar e 

 
12 Nessa direção, imperioso destacar que é cada vez mais perceptível a aproximação entre escritórios de 
advocacia e lawtechs empreendimentos voltados ao desenvolvimento de inovação tecnológica que 
interessem às finalidades dos procuradores. Salienta Rafael Teizen (2020) que a lawtech e a legaltech 
cuidam-se de “startups jurídicas que buscam, através do uso da tecnologia, inovar e simplificar o 
trabalho”, que se volta para o “desenvolvimento de meios tecnológicos de soluções para a advocacia ou 
segmento jurídico de modo geral”. 
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tratar os conflitos no Brasil, seja na seara privada, ou na seara pública, cujos 

contornos estão sendo significados e dimensionados na prática judiciária corrente.   

A adoção dessa modalidade de resolução de conflitos em ambiente digital 

pressupõe a prévia apropriação da tecnologia de informação e comunicação para 

ofertar às pessoas facilidades procedimentais e dinamicidade para a solução de 

problemas jurídicos. Neste sentido, ressoam das suas possibilidades o 

aprimoramento no trato de coleta de dados, organização e processamento de 

informações proveitosas para a administração dos conflitos, bem como na aferição de 

suas causas estruturantes (ANDRADE, 2021).  

Uma experiência recente e que ilustra as funcionalidades das ODR’s se trata da 

plataforma MODRIA, desenvolvido pela empresa internacional de comércio do eBay, 

que chega a mais de 60 milhões de conflitos num único ano, com alta taxa de 

satisfação alcançada pelos seus resultados.  

Segundo Dierle Nunes (2020), o eBay percebeu que as controvérsias com seus 

clientes ocorrem principalmente “devido a falhas de comunicação e que a 

transferência de informações importantes pode esclarecer a natureza do problema e 

auxiliar na atribuição de responsabilidades e criação de uma solução”. Ciente dessa 

situação, tal instituição comercial centrou-se na necessidade de desenvolver um 

sistema interno de negociação automatizada, integrado por quatro fases.   

A primeira etapa consiste no “módulo de diagnóstico”, momento em que a 

ajuda tecnológica é direcionada à reunião de dados da relação das partes com a 

consequente tentativa de supressão dos déficits informacionais. Na segunda etapa 

ocorrerá um “módulo de negociação facilitada”, em que o uso da tecnologia permitirá 

a catalisação de um determinado acordo, fazendo sugestões para resolver as questões 

ainda não superadas pelas partes. Essas propostas ofertadas estão lastreadas “nos 

interesses devidamente parametrizados pela infinidade de dados das negociações do 

passado”. De acordo com dados da própria plataforma, a grande maioria dos  conflitos 

é resolvida nesses dois estágios iniciais sem que nenhuma intervenção humana se 

faça necessária, em linha de princípio (BARTON, 2015 apud NUNES, 2020).   

Em seguida, no terceiro estágio deste sistema, se perfectibilizará um módulo 

de mediação, que contará com a participação de um terceiro imparcial e neutro para 

auxiliar que as partes cheguem ao consenso.  Por derradeiro, a quarta etapa designa 

um módulo de arbitragem, em que uma decisão será proferida a partir de um 
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“modelo algoritmo ou conduzida mediante a análise tradicional de cotejo de 

fatos/provas/fundamentos jurídicos” (NUNES, 2020). 

Muito embora a análise dos diferentes modelos de ODR’s transpareça uma 

diversidade muito grande de modelos espalhados ao redor do mundo, o sistema 

MODRIA tem se popularizado e influenciado outras experiências, notadamente no 

campo do direito do direito consumerista.  

Particularmente no Brasil, merece enfoque especial a iniciativa pública do 

Consumidor.gov.br13, um canal que permite com que os consumidores tenham 

consigo pontos de contato com os seus fornecedores, a fim de que possam 

conjuntamente achar uma solução. Assim, o objetivo deste sistema é promover “um 

contato direto entre consumidores e empresas, em um ambiente totalmente público e 

transparente, dispensada a intervenção do Poder Público na tratativa individual” 

(SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, 2020?). 

Com a utilização do sistema do Consumidor.gov.br, ganha o consumidor por 

poder ter acesso a um instrumento de resolução de uma disputa acessível de qualquer 

lugar por meio da internet, de forma rápida, gratuita e desburocratizada. De sua 

parte, são beneficiadas as empresas fornecedoras de bens e serviços com seu uso à 

medida que podem se proteger contra o dispêndio de recursos de um eventual litígio 

administrativo ou judicial, sem contar que seus administradores e dirigentes 

passarão a ter consigo um meio para demonstrar a sua preocupação em entregar uma 

experiência de consumo e atendimento mais zelosa quanto aos direitos e interesses 

de seus clientes.   

Nada obstante a tudo isso, a aderência às iniciativas das ODR’s enseja algumas 

preocupações que precisam ser levadas em consideração. Como salienta Juliana Loss 

de Andrade (2021), uma das maiores críticas que surgem em relações aos sistemas 

online desenvolvidos de resolução de conflitos é que eles induzem, em certas 

ocasiões, à desnecessidade de aconselhamento por um advogado. Isso decorre do fato 

de que em alguns dos seus formatos são oferecidos métodos consensuais de 

composição da controvérsia, tornando comum o exercício do ius postulandi de 

pessoas que desconhecem ou não detém compreensão tecnicamente precisa de 

conhecimentos jurídicos.    

 
13 Na plataforma, as tratativas entre as partes não constituirão um procedimento administrativo, e, 
tampouco, obsta o acesso aos serviços prestados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor, ou a 
possibilidade de ajuizar ação frente a órgãos jurisdicionais.  
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Outra preocupação respeita à regulação desses espaços virtuais: inúmeras 

formas de soluções online podem surgir, sendo importante cogitar da inviabilidade de 

se dar uma única e complexa normatização ao instituto.  

Tudo ponderado, resta claro o potencial das ODR’s na reestruturação das 

maneiras de se tratar das controvérsias e de universalizar o acesso à ordem jurídica 

justa na medida em que promovem meios facilitados, desburocratizados, 

“deformalizados”, e, em alguns casos, até gratuitos de se lidar com um cenário 

conflituoso.  

 

5.4 Programas de Produção de Conteúdo Digital Judicial e o Design 

Jurídico (Legal Desing) 

 

As pessoas não afeitas ao direito avaliam que o sistema judicial se apropria de 

recursos linguísticos complexos, analíticos e prolixos, e que esta feição discursiva é 

intimidatória. Tais percepções tornam as pessoas distantes do funcionamento da 

justiça, e, com isso, desinteressadas em conhecer e buscar direitos.  

Em boa hora algumas iniciativas têm sido tomadas no âmbito do Judiciário 

com vistas a tornar mais eficiente a comunicação entre as instituições jurídicas e a 

coletividade.  

À guisa de exemplo, pode-se destacar o projeto da Comissão de Inovação do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denominado “Descomplica”, em aplicação 

desde 2020, cujo principal intento é propor aos magistrados a adoção de uma escrita 

mais concisa e objetiva, inclusive pela utilização de artifícios audiovisuais voltados à 

transmissão de informações de maneira mais adequada e direta por intermédio de 

ferramentas como vídeos, imagens, fluxogramas, QR Codes, links externos. Um dos 

objetivos principais do programa é tornar possível a compreensão e retenção da 

essência da informação, decotada de excessos retóricos desnecessários 

(CAVALHEIRO, 2020). 

A prática descrita espelha uma tendência de se observar a propensão dos 

utensílios próprios do desing para produzir um boom na comunicação jurídica ( legal 

design). Cuida-se, assim, de uma aproximação entre duas áreas do conhecimento que 

permite com que as mensagens que desprendam dos documentos jurídicos sejam 

transmitidas, retidas e recebidas com expansão modelar.  
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Não por outro motivo, vem crescendo cada vez mais o uso em petições e 

mandados judiciais destes artifícios visuais afetos do design (Direito Virtual ou 

Visual Law). Inclusive, acreditando no potencial destas ferramentas audiovisuais 

para tornar o discurso jurídico mais participativo, um juiz da 6ª Vara da Justiça 

Federal no Rio Grande do Norte, o Dr. Marco Bruno Miranda, passou a expedir, no 

bojo de demandas de desapropriação que lhe foram distribuídas, mandados 

acompanhados de vídeos nos quais fornece orientações voltadas para mitigar os 

impactos de despejos. Além disso, o próprio magistrado apôs em prática intimações 

senhoreadas de recursos visuais para melhor compreensão do teor do ato judicial, 

empregando-se nesta funcionalidade fluxogramas e QR Codes. (FERREIRA, 2021).   

Deve-se lembrar, por outro lado, que no âmbito da comunidade jurídica ainda 

perdura um vultoso desconhecimento do leque potencial dos recursos audiovisuais. À 

falta de cultura em conhecê-los e adicioná-los ao cotidiano, soma-se a descrença de 

que tais mecanismos possam acrescer em alguma medida a produção jurídica.  

De outra perspectiva, há um comportamento ativo de agentes e instituições do 

sistema jurídico que, por suas redes sociais (Spotify, Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube), lastram mensagens acessíveis a população, dando-lhes o conhecimento de 

seus direitos.  

Um exemplo claro e objetivo deste comportamento ativo poderá ser 

identificado ao se visualizar o perfil institucional do CNJ no Facebook, rede social 

que pode ser seguida por qualquer pessoa que tenha uma conta nesta estrutura. Entre 

as publicações, merecem serem distinguidas as instruções relevantes para que as 

pessoas possam lograr a alteração dos nomes civis após o procedimento de divórcio, 

ou até mesmo sobre quais elementos são suficientes para identificar uma situação de 

violência doméstica e até mesmo os meios para pedir assistência oficial.  

Outra forma inteligente de repassar conhecimento jurídico tem sido por meio 

da criação dos chamados podcasts, isto é, conteúdo em áudio que poderá ser 

“baixado” e reproduzido em plataformas que ofereçam hospedagem a este tipo de 

mídia. Uma de suas funcionalidades principais é a de disponibilizar para seus 

ouvintes a possibilidade de absorção de conteúdo que possa ser escutado em qualquer 

lugar e a qualquer hora, inclusive entre momentos de intervalo e lazer.  

Apresentando-se com tal formato, podem se destacar as iniciativas recentes da 

Rádio Justiça, com o podcast “Semana em Pauta”, e a da Revista Justiça & Cidadania, 

com o programa “Conversa com o Judiciário”.  Ambos os programas buscam 
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promover debates com profissionais do Direito sobre tópicos jurídicos importantes 

e/ou candentes, dadivando conhecimento a quem o almejar e portar um dispositivo 

ligado à internet.  

Tem-se, pois, com essas iniciativas possibilidades transformadoras de 

conhecimento jurídico em informações acessíveis, ao lado de um inegável fomento da 

justiça inclusiva de segmentos letrados ou não em direito.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Está em curso uma verdadeira revolução na maneira de se prestar e receber 

serviços jurisdicionais no país. Hoje, o funcionamento da justiça é cada vez mais 

ultramoderno, sendo certo que o fenômeno em curso de transformação digital está 

introduzindo substanciosas vicissitudes no sistema jurídico e nas relações dos 

sujeitos que a ele estão integrados.  

Sob a égide do acesso à ordem jurídica justa, concepção atualizada de acesso à 

justiça, enfoque especial merece o debate acerca de como poderão as ferramentas 

digitais e virtuais auxiliar para que uma justiça mais próxima às reais necessidades do 

país e da sua comunidade seja conquistada. A partir da superveniência de sua virada 

tecnológica, não basta que a justiça se torne apenas mais célere, oportunizando 

acréscimos nos números de produtividade e redução de custos em favor da 

administração dos tribunais; é preciso que se concretize, neste particular, um sentido 

de eficiência que se encontre pari passu com a atividade democrática e inclusiva de 

facilitação e universalização do gozo de direitos, notadamente a partir da disposição 

em favor da comunidade de meios mais acessíveis, gratuitos e simplificados de 

solução de seus problemas jurídicos. 

Quando se entrelaçam tecnologia e direito, uma série de facilidades podem 

surgir para os usuários da justiça. Passa-se a contar com uma celeridade maior na 

prestação jurisdicional, possibilitada pela informatização dos processos judiciais, 

assim como uma isenção de custos e dispêndio de tempo, com a dispensabilidade de 

terem os jurisdicionados de se deslocarem necessariamente às unidades judiciárias. 

Demais disso, os espaços virtuais disseminam meios alternativos ao litígio judicial, e 

em alguns casos mais baratos e ágeis, para que as pessoas possam superar as suas 

disputas, como vem ocorrendo com o desenvolvimento das iniciativas das ODR’s.  
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 Para mais, o aparato tecnológico vem apresentando uma série de 

funcionalidades, tais como podcasts e programas de legal design, que possibilitam a 

entrega de um conteúdo mais acessível e com simplificação de termos técnicos, o que 

engaja a população a se interessar mais pelo conhecimento de seus direitos e quais os 

remédios possíveis para poderem reivindicá-los.  

Nesse quadro, deve se ter em mente o potencial para que a cada vez mais 

pungente face de virtualização da justiça não só permita a otimização e 

desburocratização dos trabalhos e resultados dos tribunais e advogados, mas também 

auxilie na consolidação de uma justiça mais cidadã, mais acessível e próximas às 

pessoas do povo.  

Ressalve-se, entretanto, que não há como se deduzir que a tecnologia por si só 

logrará êxito em abrandar as disparidades existentes no país. Essa mentalidade é 

descuidada e é repelida pelo simples reconhecimento de que a tecnologia assume 

dimensão instrumental, tendo o condão de permitir que grupos e instituições que a 

utilizem se beneficiem na consecução de seus próprios interesses, da forma como 

melhor preferirem.   

À vista disso, está recrudescendo no país uma política de desenvolvimento 

tecnológico cuja regulamentação e planos estratégicos estão sendo guiados pelos 

órgãos da administração da justiça. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça 

está ocupando posição de liderança em orquestrar o processo de criação e 

aprimoramento de tecnologias centrado em garantir o bem-estar das pessoas.  

Nessa ordem de ideias, fica clarividente que o Conselho Nacional de Justiça, 

dada a sua vocação em disciplinar a incorporação progressiva de novos avanços 

tecnológicos e controlar as ações estratégicas que atualmente envolvem o sistema 

jurisdicional, corresponde como órgão encarregado de instrumentar o movimento 

pela virtualização da justiça. E a isso vem fazendo, sobretudo a partir da edição de 

atos normativos que vicejam pautados em vetores não só de economicidade, como 

também de humanismo e eticidade, tracejando, assim, o caminho para que se logre a 

melhora da relação institucional do Judiciário com a sociedade, que conclama para 

que surjam instituições mais eficazes, responsáveis e inclusivas, no cerne do que 

demanda a ODS de n.º 16, do Pacto Global da Agenda 2030. 

Essas normativas editadas, por sua vez, fazem transparecer que a guinada por 

uma “justiça 4.0” é cercada de uma série de preocupações e desafios que precisam ser 

a todo tempo prezados pela gestão administrativa e pelos operadores do direito,  
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dentre  estes merecem destaques: a) quais ações serão tomadas para auxiliar aqueles 

que vivem hoje no Brasil sem acesso à internet? ; b) qual a infraestrutura deverá ser 

desenvolvida para fins de que os dados manejados pelos tribunais pertinentes às suas 

próprias informações e a dos jurisdicionados  sejam devidamente tutelados?; c) como 

se buscará desenvolver sistemas informatizados e interoperáveis realmente 

acessíveis, utilizáveis e que consigam garantir experiências de qualidade para seus 

usuários?; d) os tribunais darão conta de absorver mão de obra com expertise no 

manuseio de utensílios digitais, além de disponibilizá-los em um número satisfatório 

para auxiliar aqueles que careçam de ajuda para acessar os sistemas ?; e) como se 

conseguirá direcionar uma política de expansão do uso de tecnologia no país que 

beneficie o aproveitamento comum e coeso do Judiciário em face de sua 

característica de unicidade?.   

Sem embargo, mais do que a indeclinável edição de atos normativos, será 

preciso a veraz envoltura dos órgãos judiciários, juízes, advogados, defensores e 

acadêmicos de direito para buscar analisar as facetas, expectativas e desafios que 

emergem no movimento da viragem tecnológica do direito. Nestes termos, é 

imperativo que se construa uma cultura jurídico-tecnológica em razão de uma já 

avançada sociedade tecnológica, sob pena de ilhar o subsistema do direito dos demais 

subsistemas sociais.   
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CAPÍTULO X 
 

A IMPORTÂNCIA DE SE CONHECER O SISTEMA JURÍDICO DE UM PAÍS 

PARA REALIZAR UMA NEGOCIAÇÃO COMERCIAL: UMA ANÁLISE 

ENTRE BRASIL E INGLATERRA 

 

Luana Maffia Andrade 

 

RESUMO 

 

O objetivo principal desse trabalho é demonstrar a importância de se conhecer as leis, 

os costumes, o sistema jurídico de um outro país antes de realizar uma negociação 

comercial com ele. Dessa forma, esse artigo irá analisar o sistema jurídico do Brasil e  

da Inglaterra, uma vez que apresentam sistemas jurídicos diferentes, Civil Law e 

Common Law, e qual o efeito disso na relação comercial entre eles. Para que assim, 

ao tomarem conhecimento da forma como cada um opera, obtenham uma negociação 

mais interessante e sem frustrações burocráticas. E por fim, uma breve análise a 

respeito da empresa de cosméticos inglesa Lush e sua trajetória no mercado 

brasileiro.   

 

Palavras-chave: Civil Law. Common Law. Negociação. Brasil. Inglaterra.  

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this paper is to demonstrate the importance of knowing the 

laws, the customs, and the legal system of another country before conducting a trade 

negotiation with him. Thus, this article will analyze the legal system of Brazil and 

England, since they present different legal systems, Civil Law and Common Law, and 

what is the effect of this on the commercial relationship between them. So that, when 

they become aware of the way each one operates, they will obtain a more interesting 

 
 Graduanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e 
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negotiation and without bureaucratic frustrations. And finally, a brief analysis about 

the English cosmetic company Lush and its trajectory in the Brazilian market.  

 

Keywords: Civil Law. Common Law. Negotiation. Brazil. England.   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para a formação de um Estado, conforme a história nos mostra, é notório a 

presença de muitas guerras, que tinham como principais objetivos disputa de poder, 

expansão territorial, dominação e riquezas. Cada um desses fatos que aconteceram 

trouxe consequências, negativas e positivas, para as futuras gerações.  

Podemos perceber que muitos governos foram formados em decorrência 

desses acontecimentos. Surgindo, assim, várias formas e tipos de governo. Cada um 

deles possuindo sua própria legislação, jurisdição e pessoas características para 

fazerem o governo funcionar. Assim, apresentando suas particularidades que os 

diferenciam dos demais.  

Dito isso, sabemos que a Inglaterra apresenta um sistema jurídico totalmente 

diferente do adotado pelo Brasil. Enquanto o primeiro adota o Common Law, o 

segundo adota o Civil Law. Enquanto um não apresenta uma Constituição escrita, o 

outro apresenta. Mas, qual a relevância dessas diferenças?  

Esse artigo irá demonstrar a importância de se conhecer as leis de cada país, 

principalmente, quando operam em sistemas jurídicos diferentes ao realizar uma 

negociação comercial, sem que uma das partes saia em prejuízo. Utilizarei como base 

o Brasil e a Inglaterra, por se encaixarem nesse princípio e também, para ilustrar, 

utilizarei como exemplo, a vinda da empresa inglesa de cosméticos Lush para o Brasil 

e suas repercussões.   

Dessa forma, para que o artigo atinja seu principal objetivo, primeiro será 

analisado a estrutura jurídica da Inglaterra, e depois a estrutura jurídica do Brasil. 

Em seguida, apresentarei uma breve discussão sobre a arte de negociar e sua 

relevância, e também sobre a relação comercial entre esses dois países. E, por fim, 

uma demonstração comprovando a importância desse tema, a partir do caso da 

empresa de cosméticos inglesa Lush no Brasil. Concluindo, assim, que muitas 

empresas e, inclusive, Estados se beneficiarão deste conhecimento.  
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2 COMMON LAW  

 

2.1 Histórico  

 

O common law originou-se na Inglaterra e foi difundido por, praticamente, 

todas as suas ex-colônias.  Ele se “desenvolveu de forma autônoma, sofrendo apenas 

de forma limitada a influência de contatos com o continente europeu” (DAVID, 

2002).  

Segundo René David (2002), existe quatro períodos fundamentais na história 

do direito inglês. Sendo eles:  

 

O primeiro é o período anterior a conquista normanda de 1066. O segundo, 
que vai de 1066 ao advento da dinastia dos Tudors (1485), é o da formação 
da common law, no qual um sistema de direito novo, comum a todo o reino, 
se desenvolve e substitui os costumes locais. O terceiro período, que vai de 
1485 a 1832, é marcado pelo desenvolvimento, ao lado do common law, de 
um sistema complementar e as vezes rival, que se manifesta nas “regras de 
equidade”. O quarto período, que começa em 1832 e continua até os nossos 
dias, é o período moderno, no qual a common law deve fazer face a um 
desenvolvimento sem precedentes da lei e adaptar-se a uma sociedade 
dirigida cada vez mais pela administração (DAVID, 2002). 

 

Quando a Inglaterra é conquistada pelos normandos, em 1066, estabelece-se o 

período do direito anglo-saxônico, começando, assim, a história do direito inglês. São 

leis regidas em língua anglo-saxônica, que apenas regulam aspectos muito limitados 

das relações sociais às quais se estende a nossa concepção atual do direito. E não há 

direito comum a toda a Inglaterra antes da conquista normanda (DAVID, 2002). 

A conquista normanda traz para a Inglaterra um poder forte, centralizado, rico 

de uma experiência administrativa posta à prova no ducado da Normandia. E, assim, 

instala-se o feudalismo, com caráter militar e organizado, que irá permitir, por 

oposição ao continente europeu, o desenvolvimento do common law (DAVID, 2002). 

O common law é, por oposição aos costumes locais, o direito comum a toda a 

Inglaterra. A assembleia dos homens livres, chamada County Court ou Hundred 

Court, aplica o costume local e serão substituídas aos poucos por jurisdições 

senhoriais de um novo tipo, mas estas estatuirão igualmente com base na aplicação 

do direito costumeiro eminentemente local. Além disso, a elaboração do direito inglês 

e comum a toda a Inglaterra, será de competência exclusiva dos Tribunais Reais de 
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Justiça, ou conforme o lugar em que se estabeleceram, Tribunais de Westminster 

(DAVID, 2002). 

É sabido que o rei, nessa época, só tomava conhecimento sobre algum litígio 

em casos excepcionais, como por exemplo, se a paz do reino for ameaçada, ou se as 

circunstâncias impossibilitarem que a justiça seja praticada pelos meios normais. O 

local onde preceitua, Curiaregis, não é uma jurisdição aberta a qualquer um, e 

algumas organizações presentes em seu interior vão adquirir autonomia, como o 

parlamento. Os Tribunais Reais não estão aptos para administrar a justiça, até 

mesmo em recurso, para todos os litígios que surjam no reino. Assim, sua intervenção 

seria apenas a questões relacionadas com as finanças reais, com a propriedade 

imobiliária e a posse de imóveis, e graves questões criminais que se relacionem com a 

paz do reino. E todos os outros litígios continuam a ser resolvidos, fora da jurisdição 

real, ou seja, pelas Hundred ou County Courts (DAVID, 2002). 

É importante frisar que, “enquanto no continente os juristas concentravam a 

sua atenção principalmente na determinação dos direitos e obrigações de cada um, os 

juristas ingleses concentravam a sua atenção nas questões de processo” (DAVID, 

2002). Nas origens do common law, pode-se observar que foi construída por um 

certo número de processos, em que se podia proferir uma sentença. E que só aos 

poucos passou a conter normas substantivas, que definissem os direitos e obrigações 

de cada um (DAVID, 2002). 

O direito inglês foi marcado por pelo menos quatro aspectos:  

 

Em primeiro lugar, levaram os juristas ingleses a concentrar o seu interesse 
sobre o processo. Em segundo lugar, elas fixaram numerosas categorias e 
serviram para elaborar numerosos conceitos do direito inglês. Em terceiro 
lugar, levaram à rejeição da distinção entre o direito público e privado. 
Finalmente, em quarto lugar, criaram obstáculos a uma recepção, na 
Inglaterra, das categorias e dos conceitos do direito Romano (DAVID, 2002). 

 

“A common law não se apresenta como um sistema que visa realizar a justiça; 

é mais um conglomerado de processos próprios para assegurar, em casos cada vez 

mais numerosos, a solução dos litígios” (DAVID, 2002). Diferentemente dos países 

do continente europeu, na Inglaterra, os tribunais eram apenas jurisdições de 

exceção, e foram levados, assim mesmo, a elaborar um novo direito, comum a todo o 

território inglês, o common law, que se baseia em diversos costumes locais (DAVID, 

2002). 
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O direito inglês possui uma estrutura dualista. De um lado os Tribunais Reais 

de Westminster, e do outro lado, soluções de equity, em que consiste na jurisdição de 

equidade do Chanceler, ou seja, autonomamente preceituará as acusações que lhe 

fora dirigida (DAVID, 2002). 

Até o século XIX, o direito inglês se desenvolveu nos quadros processuais 

constituídos pelas diversas formas de ação. Mas, a partir de 1873, a organização 

judiciária é profundamente modificada pelos Judicature Acts, que suprimem a 

distinção formal dos tribunais da common law e do Tribunal de equity da 

Chancelaria: todas as jurisdições inglesas passaram a ter competência para aplicar do 

mesmo modo as regras da common law e as de equity (DAVID, 2002). 

As mudanças no sistema jurídico common law continuam até os dias de hoje, 

trazendo novas características. E entenderemos um pouco mais sobre elas, na 

próxima subsecção, quando falaremos sobre as características desse sistema.  

 

2.2 Características Gerais 

 

Como visto anteriormente, o common law, é um sistema jurídico originado na 

Inglaterra e que perdura por mais de 1000 anos. Ele é embasado, sobretudo, mas não 

exclusivamente, nas decisões judiciais, cuja autoridade do direito nelas estipulado 

repousa em suas origens e em sua geral aceitabilidade por sucessivas gerações. O que 

diferencia do civil law, em que a autoridade do direito, lei, justifica-se pela autoridade 

de quem a promulgou (STRAUSS apud ASSIS, 2015).   

Além disso, ele foi formado sem revoluções ou rupturas com o passado.  

 

Traduz-se em um sistema de feição aberta, no sentido de nele ser possível 
encontrar a resposta jurídica mais adequada à resolução do caso a posteriori,  
uma vez que as suas normas e princípios gerais são constantemente 
reinterpretados pelos tribunais (ASSIS, 2015). 

 

A fonte primária do direito na tradição do common law são os precedentes 

judiciais. Ou seja, o poder de criar o direito, onde se encontra nas regras e princípios 

gerais extraídos dos precedentes se concentram nos juízes. As leis são consideradas 

fontes secundárias, e consistem basicamente em complementar ou corrigir, 

pontualmente, o direito criado pelos tribunais (ASSIS, 2015). 
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O direito do common law é essencialmente prático, pragmático e casuístico. 
As regras e os princípios que nortearão a solução dos conflitos são 
conhecidos e solucionados caso a caso, partindo-se das decisões do passado 
para que se construa a solução do presente. Nunca houve uma preocupação 
do common law em antever e ditar a possível solução de conflitos vindouros 
(ASSIS, 2015). 

 

Dessa forma, é possível entender que o sistema jurídico inglês é um processo 

gradual, em que a “solução de uma questão conexa a um precedente resulta em novo 

passo que não pode negar o que foi anteriormente definido, havendo uma relação de 

continuidade entre a solução de uma nova questão e o precedente” (MARINONI apud 

ASSIS, 2015). Ademais, se “estruturou com base na prática cotidiana do direito, e não 

a partir da doutrina ou da ciência do direito como sucedeu o civil law” (ABBOUD, 

CARNIO, OLIVEIRA apud ASSIS, 2015).  

O que de fato demonstra que a busca pela segurança jurídica nesse sistema não 

é na “lei ou na completude do sistema, mas no sistema de precedentes judiciais, no 

qual, por meio de uma racionalidade, se procurava garantir a coerência entre as 

decisões” (BARBOZA, 2014). Assim, a legislação sempre teve um papel 

complementar ao direito e só são efetivamente incorporadas no direito inglês a partir 

de sua aplicação pelos Tribunais, e na medida da sua interpretação (BARBOZA, 

2014).  

 

Ainda não há, no direito inglês, uma Constituição escrita. O que os ingleses 
chamam de Constituição, na verdade, é o conjunto de regras de origem 
jurisprudencial ou legislativa que garantem as liberdades e os direitos 
fundamentais e estabelecem limites às autoridades (BARBOZA, 2014). 

 

Portanto, podemos concluir que o sistema jurídico common law teve origem na 

Inglaterra, e está efetivo até hoje e espalhado por quase todas as suas ex-colônias. 

Além disso, sua principal fonte de direito são as decisões judiciais, em que com base 

nos usos e costumes da população os juízes realizam as suas sentenças. O que 

consequentemente desencadeou em uma Constituição não escrita. O que se difere 

completamente do sistema jurídico civil law, em que se baseia nas leis e, desse modo, 

em uma Constituição escrita.   
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2.3 Inglaterra 

 

A Inglaterra tem como capital a cidade de Londres. Está situada na ilha da 

Grã-Bretanha, fazendo fronteira com Escócia e País de Gales. Pertence ao continente 

europeu e o idioma adotado é o inglês. É um país bastante antigo, em que muitos 

monarcas a governaram e hoje, adota a Monarquia Parlamentarista como forma de 

governo. 

Dessa forma, há a presença da rainha Elizabeth como Chefe de Estado, como 

também um Primeiro-Ministro como Chefe de Governo, que atualmente é o Boris 

Johnson. Além disso, no parlamentarismo britânico, há uma fusão entre os poderes 

Legislativo e Executivo e com a presença de dois partidos fortes, conservadores e 

trabalhistas, conseguem estabilizar o sistema. Finalizando a formação do governo 

inglês, há a composição ainda da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes, onde 

elaboram e debatem leis, e também, fiscalizam e auxiliam o primeiro-ministro.  

 

3 CIVIL LAW 

 

3.1 Histórico 

 

Uma das primeiras linhagens do direito, é a família romano-germânica, que 

desde a Roma antiga, continuam o direito romano, mas sem copiá-los. Atualmente, 

está espalhada pelo mundo inteiro, com o nome de civil law e gerou a existência de 

certos agrupamentos secundários, como direitos latinos, germânicos ou escandinavos  

(DAVID, 2002). 

O direito romano-germânico foi formado na Europa Continental, e para a 

ciência, a época em que surgiu foi no século XIII, com o renascimento dos estudos de 

direito romano nas universidades (DAVID, 2002). 

O Império Romano construiu um sistema jurídico sem pregressos, mas com 

sua queda no século V, romanos e bárbaros passaram a viver lado a lado, seguindo 

suas próprias leis. Com o tempo, os modos de vida foram se aproximando, a 

miscigenação entre os diversos grupos étnicos foram ocorrendo progressivamente, e 

os costumes territoriais voltaram a vigorar, excluindo o princípio primitivo da 

personalidade da lei (DAVID, 2002).  
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A partir do século VI, foram redigidas leis bárbaras para a maior parte das 
tribos germânicas; este processo mantém-se até o século XII. (...) As “leis 
bárbaras” apenas regulam uma parte, muitas vezes ínfima, das relações 
sociais que atualmente consideramos como sendo regidas pelo direito 
(DAVID, 2002). 

 

As composições romanas transformaram-se, rapidamente, por outro lado, 

demasiado eruditas e complicadas. O direito erudito que se encontra nestas 

compilações foi modificado e substituído, de fato, por um direito vulgar, aplicado 

espontaneamente pelas populações. Ninguém se preocupou em fixar por escrito as 

regras deste direito, que tem apenas um alcance local.  Na Itália e na Espanha 

tentaram unificar as regras colocadas aos súditos em um único documento, mas 

foram destruídas devido as invasões que sofreram. Assim, as autoridades públicas 

limitaram-se a intervir ocasionalmente em pontos específicos, em matérias que 

interessam mais ao direito público que ao direito privado (DAVID, 2002). 

Durante a Alta Idade Média, a sociedade voltou a um estado mais primitivo, 

podendo ainda existir instituições criadas para afirmar o direito, mas o direito deixou 

de ser a principal arma. Os litígios passaram a ser resolvidos pela lei do mais forte, ou 

pela autoridade arbitrária de um chefe (DAVID, 2002). 

Junto com os renascentistas, o direito romano-germânico renasce e começa a 

ganhar força novamente, durante o período dos séculos XII e XIII, no ocidente 

europeu. Dando destaque e estímulo ao aspecto jurídico. Além disso, “a sociedade, 

com o renascer das cidades e do comércio, toma de novo consciência de que só o 

direito pode assegurar a ordem e a segurança necessárias ao progresso” (DAVID, 

2002).  

Para mais, há uma desvinculação entre religião e moral com a ordem civil e 

direito, apresentando mais autonomia. Para muitos filósofos e juristas há uma 

necessidade de que as relações sociais se baseiem no direito. Direito, aqui, sob uma 

nova ótica, fundado na justiça (DAVID, 2002). 

 

A sociedade civil deve ser fundada sobre o direito: o direito deve permitir a 
realização, na sociedade civil, da ordem e do progresso. Estas ideias tornam -
se as ideias mestras na Europa Ocidental nos séculos XII e XIII; elas 
imperarão aí, de modo incontestado, até os nossos dias (DAVID, 2002).  
O sistema romano-germânico diferencia-se por isto do direito inglês, em que 
o desenvolvimento da common law está ligado ao processo do poder real à 
existência de tribunais reais fortemente centralizados. No continente 
europeu não se observa nada disto. O sistema de direito romano-germânico 
vai, pelo contrário, afirmar-se, nos séculos XII e XIII, numa época em que 
não só a Europa não constitui uma unidade política, mas em que a própria 
ideia de que ela poderia ser diferente acaba por parecer quimérica: numa 
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época em que se torna evidente que os esforços do papado ou do Império não 
bastarão para reconstruir, num plano político, a unidade do Império 
Romano. O sistema de direito romano-germânico foi fundado sobre uma 
comunidade de cultura. Ele surgiu e continuou a existir, independentemente 
de qualquer intenção política (DAVID, 2002). 

 

É importante destacar que as universidades tiveram um papel significativo 

para o renascimento do direito nesse período, espalhando e cultivando essas novas 

ideias perante seus estudiosos. A base de todo o ensino do direito nessas 

universidades foi o direito romano junto com o direito canônico, e somente mais 

tarde foi acrescido o ensino do direito nacional, além de que, eram escolas do direito 

natural (DAVID, 2002).  

 

A obra das universidades apenas se compreende em referência a um conceito 
de direito natural. Nas suas escolas de direito procura-se descobrir, com o 
auxílio dos textos romanos, as regras mais justas, as regras conformes a uma 
ordem bem concebida numa sociedade cuja existência é exigida pela própria 
natureza das coisas. As universidades não fazem, e não pretendem fazer, 
uma obra de direito positivo, não tem competência, de resto, para fixar 
regras que, em todos os países, juízes e práticos deveriam necessariamente 
aplicar. (...) O sistema romano-germânico uniu os povos da Europa, 
respeitando a sua diversidade (DAVID, 2002).  

 

É por isto que o jus commune da Europa continental é diferente da common 

law, que apresenta um direito uniforme aplicado pelos tribunais reais na Inglaterra. 

No entanto, nota-se que a sua natureza e autoridade são puramente persuasivas, a 

flexibilidade deste jus commune europeu. Além disso, outra diferença é que o sistema 

common law necessita de regras de equity, para complementá-lo e corrigi-lo, o que 

não é visto no sistema romano-germânico (DAVID, 2002). 

Fazendo parte do papel das universidades de convencer as pessoas que a 

sociedade civil deveria ser regida pelo direito, era necessário, também, que para que 

isso acontecesse, os processos não poderiam ser resolvidos pelo apelo ao 

sobrenatural. O próprio estudo do direito não tinha grande interesse prático, 

enquanto a solução dos litígios fosse abandonada a um sistema de provas irracional, a 

função do tribunal sendo somente a de dizer a qual prova se deveria submeter cada 

uma das partes (DAVID, 2002). 

 

Nos países do continente, ao contrário da Inglaterra, prevaleceu a solução 
proposta pelas universidades. A família romano-germânica tira daí a sua 
existência: ela é composta de países que, numa medida variável, mas sempre 
importante, sofreram na sua maneira de conceber o direito, na apresentação, 
nos métodos de investigação e, por sua vez, nas próprias regras do seu 
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direito, a influencia do ensino ministrado nas faculdades de direito destas 
universidades (DAVID, 2002). 

 

Segundo René David (2002): 

 

O direito, na Idade Média, não apresentava nem a certeza, nem o caráter 
completo que adquiriu nos nossos dias. A sua evolução não era dirigida pelo 
governo, cuja função era essencialmente administrativa. O direito concebido 
como a expressão do justo não se identificava com as ordens de um soberano 
muitas vezes ainda discutido. Uma função muito importante na descoberta e 
na formulação das regras jurídicas era, por isso, atribuída à jurisprudência, 
guiada pela doutrina (DAVID, 2002).  

 

Durante os séculos XIII e XVIII, o direito romano sofreu limitações que 

afetaram seu progresso, sendo as chamadas compilações privadas ou oficiais, fixando 

conteúdos dos costumes regionais.  

 

Seu efeito, contudo, deste ponto de vista, foi limitado. Existiam duas 
possibilidades. A primeira possibilidade era que os redatores dos costumes 
se limitassem a fixar o conteúdo dos costumes: nesta situação a sua obra 
deixaria transparecer tudo o que o costume apresenta de lacunas, de 
arcaísmos e de insuficiências. Nenhum costume constitui um sistema 
completo necessário para regular as novas relações. O costume funciona, por 
isto, como uma “lei particular”, como um corretivo a um sistema, em que se 
torna necessário descobrir os princípios. (...) A segunda possibilidade era que 
os redatores dos costumes se esforçassem quanto a apresenta-los como um 
sistema suficientemente completo, podendo bastar em qualquer ocasião: eles 
apenas podiam consegui-lo se levassem a cabo uma ampla obra de criação; 
esta no entanto, implicava, a maior parte das vezes, uma importação dos 
princípios do direito romano (DAVID, 2002). 

 

Com o passar do tempo, a ciência do direito romano manifesta-se como sendo 

a própria ciência do direito, revelando-se como a razão escrita do mundo cristão. 

Assim, a influência do direito romano aumenta à medida que se consideram 

compilações mais recentes (DAVID, 2002).  

Por fim, com relação a legislação, sabemos que o predominante na Idade 

Média era que o direito existia independentemente dos comandos da autoridade, em 

que o soberano não estava qualificado para criar e nem para modificar o direito. 

Porém, ele podia corrigir determinados erros da justiça. O que se perpetua até os dias 

de hoje, e que fortemente, desempenharam um papel muito importante na 

organização da administração dos diversos países e no domínio do direito público. 

Além disso, a codificação, que é a “realização natural da concepção mantida e de toda 

a obra empreendida”, veio com êxito para ressaltar o direito que convém  a sociedade 

e que deve ser aplicado pelos tribunais (DAVIS, 2002). 
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A propagação do direito romano-germânico pelo mundo foi muito extensa, 

incluindo, principalmente, ex-colônias na América, na África e na Ásia.  

 

3.2 Características Gerais 

 

Como visto anteriormente, na família romano-germânica, civil law, existe uma 

divisão básica entre o direito público e o direito privado, que se baseia nas relações 

entre governantes e governados que dão lugar a problemas específicos, e tornam 

necessárias normas diversas das que regulam as relações entre as pessoas privadas. O 

interesse particular e interesse geral não podem se misturar (DAVID, 2002). 

Além disso, segundo René David (2002): 

 

Por toda a parte onde a regra de direito se apresenta é caracterizada, 
analisada, do mesmo modo, nos países da família romano-germânica. Nesta 
família, em que a doutrina goza de grande prestígio, a regra de direito deixou 
de ser entendida, fundamentalmente, como uma regra própria para 
assegurar a solução dum caso concreto. (...) chegou-se a concebê-la como 
uma regra de conduta, dotada de uma certa generalidade, situando-se acima 
das aplicações que dela podem ter de fazer os tribunais ou os práticos num 
caso concreto (DAVID, 2002). 

 

E também, “os direitos da família romano-germânica estão longe de constituir 

sistemas elaborados por teóricos, em que as realidades da vida são sacrificadas na 

procura de uma construção perfeitamente lógica”. E nem que sua função condense 

em apresentar e ordenar os elementos providos pela prática. Mas sim, “investida da 

função de formular, acima desta massa progressivamente se forma ao acaso dos 

acontecimentos e sob pressão da urgência, sem princípios diretores bem definidos, as 

regras de direito que futuramente inspirarão os juízes e os práticos” (DAVID, 2002). 

Assim, os juízes não formulam as regras do direito, apenas à aplicam. 

Dessa forma, a regra de direito, “permite à opinião pública, ao legislador 

intervir mais eficazmente no sentido de corrigir certos comportamentos, ou mesmo 

orientar a sociedade em direção a determinados fins”, ou seja, o direito deve ser visto 

como um “modelo de organização social” (DAVID, 2002). 

 

A concepção de regra de direito admitida na família romano-germânica é a 
base fundamental da codificação, tal como se concebe na Europa continental. 
Não se pode elaborar um verdadeiro código, segundo os juristas destes 
países, se virmos uma regra de direito em cada decisão proferida pelo juiz e 
se nos colocarmos ao nível das decisões judiciárias. Um código, na concepção 
romano-germânica, não deve procurar a solução de todas as questões 
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concretas que se apresentarão na prática; a sua função é formular regras, 
suficientemente gerais, ordenadas em sistema, que se tornem acessíveis à 
descoberta e ao conhecimento, para que destas regras, por um trabalho tão 
simples quanto possível, juízes e cidadãos deduzam facilmente o modo como 
esta ou aquela dificuldade concreta deve ser resolvida (DAVID, 2002).  

 

A principal fonte do direito desse sistema jurídico é a lei. Todos os países 

pertencentes ao civil law, surgem como sendo países de direito escrito. Ou seja, as 

leis, as regras de cada um desses Estados estão contidas em textos legislativos ou 

regulamentares emanados do parlamento ou das autoridades governamentais ou 

administrativas. O que passa a ser função dos juristas, descobrir com auxílio de vários 

processos de interpretação, a solução que em cada caso corresponde à vontade do 

legislador (DAVID, 2002).  

Entretanto, a lei não é a única e exclusiva fonte do direito dentro da família 

romano-germânica. Para se chegar na solução de justiça, é importante destacar a 

jurisprudência também como fonte do direito, em que contribuiu para a evolução do 

direito (DAVID, 2002). 

 

Uma mesma atitude se observa a este respeito, quer nos países da família 
romano-germânica, quer nos países de common law, porquanto, aqui como 
lá, se perfilha a mesma concepção do direito ligada à descoberta e realização 
da justiça. A diferença reside unicamente no fato de, no âmbito da família 
romano-germânica, se procurarem descobrir as soluções de justiça do direito 
pelo recurso a uma técnica que tem como ponto de partida a lei, enquanto na 
família da common law se pretende o mesmo resultado, utilizando uma 
técnica que toma prioritariamente em consideração as decisões judiciárias. 
Disso resulta, nas duas famílias, uma análise diferente da regra de direito, 
concebida sob um aspecto legislativo e doutrinal nos países da família 
romano-germânica e sob um aspecto jurisdicional nos países de common 
Law (DAVID, 2002).  

 

Portanto, nos temos como fontes do direito a lei, o costume, a jurisprudência, e 

a doutrina, sendo os três últimos um complemento para caso a lei não supra 

totalmente a solução de determinada questão. Ademais, as leis são estruturadas por 

um padrão hierárquico, em que a Constituição está no topo e é precedido por uma 

série de atos normativos. Enfim, o juiz também está subordinado ao conteúdo da lei e 

a solução dos litígios de dá pela técnica interpretativa e não pelas decisões judiciais 

existentes. Porém, a lei não é capaz de prever todas as situações, então, de acordo 

com o art. 4o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quando a lei for 

omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 

gerais de direito (BORGES, RUFFINO, 2017). 
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Em suma, podemos concluir que o sistema jurídico civil law, tem origem com o 

Império Romano, fazendo parte da família romano-germânica, e se espalhou pelo 

resto do mundo, onde está bastante presente. Além disso, sua principal fonte de  

direito é a lei, o que torna sua Constituição e todos os outros documentos legais 

escritos. Mas, não exclui o fato de outras fontes, também, estarem presentes nesse 

sistema, como a jurisprudência, a doutrina e os costumes, para dar um amparo 

quando necessário.      

 

3.3 Brasil 

 

O Brasil, por ser uma ex-colônia portuguesa, tem como herança e 

consequentemente, adota o sistema jurídico civil law. Está situado na América do Sul, 

e faz fronteira com o Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, 

Venezuela, Guiana, Suriname, e Guiana Francesa. Sua capital é Brasília e é um país 

consideravelmente novo, com apenas 520 anos de história. Já passou por diversas 

formas de governo, e atualmente, é uma República Federativa, que tem como forma 

de governo o Presidencialismo. Dessa forma, o Chefe de Estado e o Chefe de Governo 

são representados por uma única figura, o presidente, que no momento é o Jair 

Bolsonaro. Os três poderes, Executivo, Legislativo e o Judiciário, possuem suas 

competências bem definidas na Constituição e funcionam por freios e contrapesos. 

Ademais, apresenta também como representantes do povo, para elaborarem e 

debaterem sobre as leis, o Senado Federal, Câmara dos Deputados, tanto Federal 

quanto Estadual, e as Assembléias Legislativas.  

Por ser um território bastante extenso, com 26 Estados acrescido do Distrito 

Federal, cada Estado, dentro do que a Constituição Brasileira permite, pode realizar 

autonomamente suas próprias negociações com empresas tanto nacionais quanto 

internacionais para motivar o crescimento da sua região. Assim, havendo progresso, 

o país consegue crescer conjuntamente.  
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4 COMÉRCIO INTERNACIONAL E NEGOCIAÇÃO 

 

4.1 Definições 

 

O comércio internacional é um sistema de trocas bastante antigo, uma vez que 

era utilizado mercadorias como moeda de permuta para se barganhar e de se 

conseguir o que desejava. Assim, desde os povos mais primitivos, a interação com o 

outro já existia. Com o passar do tempo, esse sistema foi se aprimorando e 

aperfeiçoando, e com isso, temos hoje, cada país com seu território bem definido, 

com sua moeda e economia local, além de suas próprias regras, sistemas e 

infraestruturas para realizarem da forma como acharem melhor suas transações.  

Para Ivan Oliveira (2007):  

 

Na análise do comércio internacional, é de fundamental relevância a 
constatação dos determinantes do comércio. Entender o porquê da 
existência de comércio entre as nações, seus fundamentos básicos, o padrão 
de comércio, quais os preços das exportações/importações, que quantidades 
são ou poderiam ser exportadas/importadas, quais são as diretrizes 
determinantes da política comercial dos países (OLIVEIRA, 2007). 

 

Não podemos deixar de destacar um instrumento muito importante para a 

realização do comércio internacional, a negociação. Ela tem sido “empregada por 

milhares de anos como modo não violento e socialmente aceitável de alcançar acordo 

e conciliar diferenças” (PANOSSO, 2000). E resumidamente, uma negociação 

envolve etapas de planejamento, execução, controle, o que ocorre ao longo do tempo, 

passado, presente e futuro, implicando troca entre no mínimo duas partes 

(JUNQUEIRA apud PANOSSO, 2000).  

 

O mundo é uma gigantesca mesa de negociação, e cada pessoa dela participa, 
quer queira ou não. O indivíduo entra em conflito com outras pessoas: 
membros da família, vendedores, competidores ou entidades de nomes 
imponentes como o governo ou o sistema. A maneira como são encarados 
estes encontros determina não somente se irá prosperar, mas também se 
gozará ou não de uma vida cheia de prazer e satisfação (KARRASS apud 
OLIVEIRA, 2004). 

 

Muitos autores apresentam definições sobre o que é negociação, Luiz Augusto 

Junqueira (1991) a define como:  
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Negociação é um processo de buscar aceitação de ideias, propósitos ou 
interesses, visando ao melhor resultado possível, de tal modo que as partes 
envolvidas terminem a negociação conscientes de que foram ouvidas, 
tiveram oportunidades de apresentar toda a sua argumentação e que o 
produto final seja maior que a soma das contribuições (JUNQUEIRA, 1991).  

 

E, segundo Laurent (1991) “a negociação é uma forma de tentar resolver, pela 

discussão, os problemas que surgem entre os indivíduos ou entre as diversas 

coletividades das quais eles fazem parte”.  

Assim, podemos compreender que o conceito de negociação é muito vasto, mas 

que envolve no mínimo duas partes, comunicação e que tentam de alguma forma se 

beneficiar ao interagir com o outro.  

 

4.2 Características 

 

Existem vários tipos de negociações em que os negociadores empregam 

segundo Steele, Murphy e Russill (1991). Sendo eles, o acordo, a barganha, a coerção, 

a emoção e o raciocínio lógico. O acordo é quando vários pontos das propostas obtém 

o aceite das partes. A barganha é o ato de fazer e obter concessões das partes 

envolvidas. A coerção é quando uma das partes detém um relativo poder sobre o 

outro e busca um acordo forçado para se beneficiar. A emoção pode ser utilizada de 

forma positiva, se for racional e controlada, ou negativa, se não tiver nenhum 

controle. E o raciocínio lógico possibilita a segurança de que a proposta apresentada 

está calcada em referencias (STEELE, MURPHY, RUSSILL apud PANOSSO, 2000). 

Cada negociação apresenta objetivos diferentes e consequentemente, formas 

ou técnicas diferentes de realizá-la.   

Em uma negociação comercial, segundo Junqueira (1991), persistem quatro 

objetivos gerais, preço, em que busca-se obter preço satisfatório e razoável; prazo, em 

que busca-se obter da outra parte o cumprimento dos prazos e condições contratuais; 

cooperação, convencer a outra parte a dar a máxima cooperação; e relacionamento, 

em que visa desenvolver uma saudável e continuada relação amistosa entre as partes. 

E eles irão direcionar a negociação conforme suas necessidades e interesses.  

É de extrema importância conhecer a outra parte, com quem está negociando, 

além de que, cada um apresenta um estilo ao negociar. Buscar informações a respeito 

de tudo, histórico de negociações e até saber o limite daquela pessoa, são elementos 
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que dão poder a uma negociação. Ou seja, em uma negociação, quanto mais 

informação, mais munição se tem para alcançar o seu objetivo.  

Com a globalização, as negociações internacionais ganharam mais destaque, 

desde as diplomáticas até as econômicas. Com isso, muitas empresas conseguiram 

expandir seus negócios e se espalharem pelo mundo. Mas para obterem tanto 

sucesso, primeiro, precisaram pesquisar sobre o mercado, sobre as diversas culturas 

existentes, se o produto seria consumido naquele local, questões políticas, riscos e, 

principalmente, sobre a legislação daquele país. Uma vez que, esse é o guia para 

direcionar a respeito de quais impostos devem ser pagos, como se abre uma empresa 

naquele local, como funciona o direito trabalhista, se precisará de uma Joint Venture, 

e até mesmo como funciona o processo de importação/exportação naquela região. E 

isso tudo, são fatores que devem ser considerados ao realizar uma negociação, tanto 

internacional quanto nacional.  

Dessa forma, nas próximas subseções vamos entender um pouco desse 

processo na Inglaterra e no Brasil, e também como funciona a relação entre eles.  

 

4.3 Inglaterra 

 

Pela sua história, ser o primeiro país a se industrializar, realizou numerosas 

expansões marítimas, conquistou territórios, colônias, presenciou diversas guerras, 

apenas mostra que sua relação comercial com outras nações é deveras extensa e 

antiga. Além disso, por fazer parte do Reino Unido, suas decisões não somente 

comerciais como políticas e econômicas são tomadas em conjunto com a Irlanda do 

Norte, Escócia e País de Gales. E com a sua, recente, saída do bloco econômico e 

político, União Europeia (UE), agora o “Reino Unido poderá reassumir o controle 

direto de suas relações externas, incluindo, as relações comerciais” (LAWYERS FOR 

BRITAIN, 2020, tradução nossa)1. 

Como essa mudança, ainda é tão atual, e que até então é debatida, novas 

políticas, definições de taxas, as relações comerciais, diplomáticas com os outros 

países, além de outras consequências dessa ação, precisam ser novamente definidas. 

O que só reforça a necessidade de sempre estudar e conhecer a legislação, política de 

 
1 Texto original: As a result of Brexit, the UK will be able to re-assume direct control of its external 
relations, including trade relations (LAWYERS FOR BRITAIN, 2020).  
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cada país, pois elas mudam e precisamos nos atualizar sempre, se quisermos fazer 

boas escolhas, bons negócios.  

Como todas as grandes mudanças sempre trazem grandes responsabilidades. 

Agora, o Reino Unido, precisará seguir as regras da Organização Mundial do 

Comércio para decidir as tarifas sobre as importações, desde que sejam iguais ou 

menores que as tarifas da UE. Já pode participar de novos acordos comerciais com 

países não-membros da UE. E quanto aos acordos vigentes, cabe ao Reino Unido 

decidir se deseja continuá-los ou não. Assim, a partir dessa linha de base e a EU 

tendo o maior mercado de exportação única, o Reino Unido estaria em uma posição 

forte para negociar um acordo mutuamente benéfico que proporciona fluxo contínuo 

de bens e serviços em ambas as direções (LAWYERS FOR BRITAIN, 2020, tradução 

nossa)2.  

Com o Brexit, a Inglaterra está em busca do livre comércio, e de realizar suas 

próprias negociações comerciais. Na época, o governo de Theresa May, agiu 

rapidamente estabelecendo um novo Departamento de Comércio Internacional (DCI) 

para gerenciar esses poderes repatriados, o que demonstra o quão poderoso e 

independente são no comércio internacional (ILOTT, STELK, RUTTER, 2017, 

tradução nossa)3. Com isso, há uma necessidade de uma nova reestruturação de toda 

a política comercial do Reino Unido.  

O Departamento de Comércio Internacional inglês “garante a prosperidade do 

Reino Unido e global, promovendo e financiando o comércio internacional e o 

investimento, e defendendo o livre comércio”4. Além disso, é um departamento 

econômico internacional responsável por: 

 

Reunir política, promoção e expertise financeira para quebrar barreiras ao 
comércio e investimento, e ajudar as empresas a terem sucesso; Entregar um 
novo quadro de política comercial para o Reino Unido como estamos 

 
2 Texto original: After exit, WTO rules will apply which will allow the UK to decide the level of our own 
tariffs on imports, provided that they are at or below tariffs under the EU customs union. (…) The UK 
will be able to participate in new trade agreements with non-member countries from the day after exit, 
or at least the day after the transition period if that goes ahead. (…) The UK could simply continue to 
apply the substantive terms of these agreements on a reciprocal basis after exit unless the counterparty 
State were actively to object. (…) From this baseline, and as the remaining EU`s largest single export 
market, the UK would be in a strong position to negotiate a mutually beneficial deal providing for the 
continued free flow of goods and services in both directions (LAWYERS FOR BRITAIN).   
3 Texto original: Theresa May moved quickly to establish a new Department for International trade 
(DIT) to manage these repatriated powers. This report sets out how the UK can become a powerful, 
independent player in international trade (ILOTT, STELK, RUTTER, 2017).  
4 Texto original: We secure UK and global prosperity by promoting and financing international trade 
and investment, and championing free trade (DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL TRADE).  
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deixando a União Europeia; Promover o comércio britânico e investimento 
em todo o mundo; Construir um apetite global por bens e serviços britânicos 
(DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL TRADE, 2020, tradução nossa)5.  

 

De acordo com o site do governo britânico, na parte de impostos sobre 

negócios, há detalhadamente informações a respeito de como começar uma 

importação, como exportar e fazer negócios no estrangeiro, o que pode e o que não 

pode ser importado, o que precisa ser declarado na alfândega, quais impostos são 

preciso pagar e dentre outros. Guiando, assim, quem pretende entrar no mercado 

inglês, e também, os cidadãos ingleses que desejam exportar seus produtos para o 

resto do mundo. 

 

4.4 Brasil 

 

Para realizar negociações comerciais internacionais, o Brasil contém um órgão 

regulador para isso, a Camex (Câmara de Comércio Exterior), prevista no Decreto No 

10044, de 4 de outubro de 2019, que tem como objetivo: 

 

A formulação, a adoção, a implementação e a coordenação de políticas e de 
atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, aos 
investimentos estrangeiros diretos, aos investimentos brasileiros no exterior 
e ao financiamento às exportações, com vistas a promover o aumento da 
produtividade da economia brasileira e da competitividade internacional do 
País (CAMEX, 2020). 

 

O sistema brasileiro para importação e exportação é bastante complexo, é 

preciso entender toda a legislação e peculiaridades que ela apresenta, para que seus 

produtos não fiquem presos na alfândega e não chegue ao destino final fora do prazo 

previsto, rendendo, assim, prejuízos e não lucros. São muitos documentos e 

autorizações que precisam ser anexados e que comprovam que estão seguindo a lei 

brasileira, é preciso, também, que a empresa seja cadastrada no Siscomex (Sistema 

Integrado de Comércio Exterior) para que o governo tenha um controle nas 

operações internacionais, e também das atividades das empresas. Além de apresentar 

uma complexa base de cálculos para a cobranças de impostos e taxas para as 

atividades de importação e exportação de produtos.   

 
5 Texto original: Bringing together policy, promotion and financial expertise to break down barriers to 
trade and investment, and help businesses succeed; delivering a new trade policy framework for the 
UK as we leave the UE; promoting British trade and investment across the world; building the global 
appetite for British goods and services. (DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL TRADE, 2020).   
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O Brasil, hoje, faz parte de diversos acordos internacionais como o Mercosul, 

BRICS, apresenta um acordo de reciprocidade com Portugal, há um acordo comercial 

muito forte com a China e outros. Mas, sua enorme burocratização e obscuridade 

desestimula muitas empresas de investirem em seu território, fazendo-os procurar 

lugares mais atraentes, talvez não tão estratégicos, mas que apresentem facilidades 

para se comercializar no país. 

Não há um manual, que ensine passo a passo como importar ou exportar no 

Brasil, porém, é preciso seguir as orientações da Receita Federal, Anvisa, Ibama, da 

própria Camex, do Vigiagro, da Constituição e de outros órgãos competentes para 

realizá-la com sucesso. Ou seja, é importante entender como funciona a legislação 

brasileira para que não infrinja nenhuma lei ou que não falte nenhum documento que 

barre a entrada ou saída de seu produto. 

 

4.5 Relação entre Brasil e Inglaterra 

 

Brasil e Inglaterra apresentam um longo histórico de relações entre eles. 

Podendo datar, a partir do momento em que a Inglaterra reconheceu o Brasil como 

um território independente, em 1825.  

 

Em 2018, as exportações brasileiras para o Reino Unido somaram US$2,9 
bilhões, fazendo do país o décimo-sétimo mercado de destino das nossas 
exportações no mundo. A pauta das exportações brasileiras para o Reino 
Unido é diversificada. Os principais produtos de exportação são: pedras e 
metais preciosos, máquinas mecânicas e preparações de carne. Já os 
principais produtos importados são: máquinas mecânicas, combustíveis e 
produtos farmacêuticos. O Reino Unido é o nono colocado na lista de países 
com maiores fluxos de investimentos diretos no Brasil, com US$1,17 Bilhão 
de ingressos brutos ocorridos em 2017. Os administradores dos recursos que 
passam por Londres têm interesse em encontrar bons investimentos em 
economias emergentes, como a brasileira. (...) Os governos britânico e 
brasileiro mantêm, igualmente, Diálogo Econômico e Financeiro (DEF), 
iniciativa capitaneada pelo Ministério da Fazenda e pelo Tesouro Britânico. 
(...) Sob o guarda-chuva do DEF, há duas forças-tarefas: de infraestrutura e 
mercado de capitais; de seguros e resseguros (MINISTÉRIO DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES, 2020).   

 

O governo britânico recomenda, pelo fato de o Brasil apresentar uma 

regulamentação complexa para a importação, e também por ter diversas agências 

envolvidas no processo, que se deva buscar ajuda legal e profissional ou uma agência 

de importação para auxiliar durante esse processo. Além disso, a Câmara de 

Comércio Britânica no Brasil, oferece consultoria legal e também, sobre serviços de 
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exportação. O DCI, também atua prestando consultoria em abrir negócios em outros 

países, além de instruir quem contatar caso seja necessária uma ajuda mais 

minuciosa.  

Dessa forma, os dois países apresentam uma relação bastante amistosa e 

repleta de planos para o futuro, em que há diversos planejamentos de investimentos, 

fortalecendo empresas britânicas no território brasileiro, além de parcerias em 

pesquisas científicas e facilitando a entrada de empresas em ambos os lados. É uma 

relação que apresenta muito potencial para crescer e se fortalecer, e que ambas as 

partes desfrutam benefícios dela.   

 

5 EMPRESA LUSH 

 

5.1 História 

 

A empresa britânica Lush foi fundada por Mark Constantine e Liz Weir, que se 

conhecerem enquanto trabalhavam em um salão de beleza, nos anos 70, na cidade de 

Poole, Inglaterra. Como ambos estavam interessados em produtos de beleza natural, 

decidiram criar seu próprio negócio, chamado Constantine & Weir. Anos depois, eles 

fundaram a Cosmetics To Go, que foi uma explosão de cosméticos, lançando 

produtos, nunca antes vistos, como bombas de banho, barras de shampoos sólidas e 

barras de massagem. O que trouxe diversas experiências e uma delas, poder lutar 

contra testes em animais, onde desenvolveram uma política de que nenhum dos seus 

produtos eram testados em animais. Infelizmente, depois de seis anos, a empresa 

faliu. 

Anos mais tarde, um novo recomeço. Com uma entrada humilde no mercado e 

sob uma nova perspectiva, Lush, passa a apresentar produtos limpos sem embalagens 

frívolas e com a maior parte do dinheiro investido para manter as coisas simples e 

ingredientes frescos e de qualidade.   

Em 1995, quando um casal canadense, Mark Wolverton e Karen Delaney-

Wolverton, descobriu a loja em uma de suas viagens a Londres, se apaixonaram pela 

filosofia por de trás da marca, onde os cosméticos eram feitos usando ingredientes 

mais frescos, sem testar em animais e vendidos frescos para os clientes. Assim, em 

1996, abriram a primeira loja Lush em Vancouver, Canadá. E hoje, existem mais de 

250 lojas em toda a América do Norte, todas apoiadas por sedes, fábricas e 
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instalações de distribuição em Vancouver e Toronto. Além de operar em 49 países ao 

redor do mundo, com 932 lojas físicas e 38 virtuais.  

 

5.2 Caso 

 

A primeira entrada no mercado brasileiro da empresa Lush durou seis anos, de 

1999 a 2005. Chegou a abrir 25 lojas no país e a faturar R$10 milhões por ano. 

Porém, com diversos desentendimentos entre os sócios brasileiros e os fundadores 

britânicos, acabou resultando em um processo judicial e a saída da marca do país. 

Esse processo está em tramite até hoje, sob alegações em que a matriz na época 

queria retomar poder sobre suas filiais e unificá-las em uma única empresa para abrir 

capital na Bolsa de Londres. Além da empresa reduzir prazos de financiamento, 

exigindo compra de matéria-prima à vista e atrasando entregas (FRANÇA, 2018).  

Em 2014, a empresa Lush ingressa, mais uma vez, ao mercado brasileiro. 

Totalizando 5 lojas, um spa, 129 funcionários e uma fábrica no interior de São Paulo, 

com 44 funcionários. E em 2018, anuncia, novamente, sua saída do Brasil, onde a 

empresa nunca chegou a se consolidar e acumulou prejuízos mesmo com o 

crescimento nas vendas. A empresa alegou que o Brasil é um mercado muito difícil 

para a operação de uma marca britânica e que a alta carga tributária, a prolongada 

recessão econômica no país, somados à instabilidade política, tornou impossível à 

Lush continuar investindo e lucrar no país (FRANÇA, 2018). 

Mas afinal, quando se planeja entrar em um novo e desconhecido mercado, 

não é necessário realizar um estudo daquela região? Desde o público alvo, localidade, 

marketing, até os riscos políticos, e legislação daquele país? Então, seria essa a falha 

da empresa britânica Lush ao entrar novamente no Brasil?   

 

5.3 Análise 

 

Como visto anteriormente, cada país apresenta sua própria legislação da forma 

como acha mais adequado. E devido a heranças históricas, cada um apresenta um 

sistema jurídico que lhe convém. Assim, Brasil e Inglaterra, apresentam sistemas, 

legislação, formas de operar totalmente diferentes. Um civil law, e o outro common 

law. O que, requer um estudo prévio antes de qualquer ação para entendê-los.  
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Dito isso, partimos, sempre, do pressuposto em que estamos acostumados, 

como a empresa Lush, onde a matriz está situada em um país onde não há uma 

legislação escrita, com um judiciário forte, pouca burocratização, rapidez para se 

realizar negócios. Ao se portar em uma posição de entrar em um novo mercado, onde 

tudo é diferente, em que a lei predomina e não as decisões judiciais, a Constituição é 

escrita, diversos órgãos fiscalizatórios, legislação extensa e muita burocratização, é 

fundamental que se realize um estudo de como funciona essa região, não só 

legalmente, mas também o mercado em que se deseja atuar, como de luxo ou 

popular.  

Por não ser a primeira vez que a empresa britânica entra no mercado 

brasileiro, era de se esperar um pouco mais de conhecimento a respeito da legislação 

do país. Ao alegar que o Brasil apresenta uma alta carga tributária, recessão 

econômica e instabilidade política, demonstra que a Lush não realizou pesquisas 

básicas antes de começar suas operações no Brasil. Esses fatores, como vimos ao falar 

sobre negociação, são determinantes quando se almeja conquistar um novo mercado. 

Saber quanto de imposto cada país cobra internamente e para comercializações 

internacionais, faz parte do cálculo para se saber se o negócio é viável ou não, além do 

risco político e econômico do país. São elementos que levantamos ao negociar, como 

até uma forma de barganha para instalar a empresa naquele local. E que deve ser 

colocado na balança, se vale a pena o risco, se terá mais benefícios ou prejuízos na 

operação. 

No caso da empresa britânica de cosméticos, não se pode afirmar se o real 

motivo da saída foi por falta de uma consultoria de mercado, ou má gestão dos 

negócios, ou ainda, uma ingenuidade de achar que, o que se aplica na Inglaterra, se 

aplica para o resto do mundo. Mas, serviu para ressaltar a importância de se estudar 

sobre as leis de cada país antes de expandir a sua empresa para outro e também os 

seus riscos.    

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Inglaterra foi o berço do common law, que se espalhou por suas ex-colônias. 

Marcado por suas principais fontes do direito, jurisprudência e costumes, apresenta 

como consequência uma Constituição não-escrita. Faz parte do Reino Unido, 
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composto por Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia e recentemente, com a saída 

da União Europeia, pode realizar seus próprios acordos comerciais.  

O Brasil, por sua vez, herdou de seus colonizadores o sistema jurídico civil law, 

que teve como berço a família romano-germânica na Europa. A lei é a principal fonte 

do direito, mas conta com o auxílio de outras fontes caso seja preciso. E como 

consequência disso, apresenta uma Constituição escrita. Além disso, o Brasil é 

membro de alguns blocos econômicos, como o Mercosul e o BRICS, mas é livre para 

realizar acordos comerciais com qualquer país, respeitando os acordos já existentes.  

Sabemos que uma negociação envolve no mínimo dois interessados, e que eles 

tentam alcançar seus objetivos barganhando as condições colocadas. Existem 

diversos modos e estilos de se realizar uma negociação. E alguns fatores precisam ser 

observados e estudados antes de acordar, como o risco país, risco econômico, 

legislação, cultura, público alvo, localidade, mercado e outros. Assim, para que uma 

empresa ou o próprio Estado ao realizar uma celebração de contrato com outro país 

deve analisar essas questões para que tenha mais segurança e sucesso no seu acordo. 

O caso da empresa britânica de cosméticos, Lush, demonstrou total 

desconhecimento dessas táticas de negociação e de entrada em um país, em um novo 

mercado. O próprio governo britânico oferece consultoria para auxiliar nesse 

processo de internacionalização da empresa para o Brasil, devido a complexa 

legislação. Mas, alegar que instabilidade política, recessão econômica e alta carga 

tributária foram os motivos de sua saída do país, só demonstra que não houve um 

estudo de mercado, planejamento e nem conhecimento da legislação do Brasil. Se 

possível resumir em poucas palavras, um ato premeditado e ganancioso, sem preparo 

e cuidado. 

O que podemos tirar de aprendizado disso tudo, é o quão importante se deve 

conhecer o país em que se está tentando ingressar. Pois, fará diferença no futuro, 

quando os problemas começarem a aparecer. Cada país apresenta sua legislação, sua 

forma de se posicionar perante o mundo. E isso, precisa ser levado a sério e não achar 

que a imagem que o mundo tem daquele lugar corresponde com a realidade. Saber 

que existem diferenças entre sistemas jurídicos, common lawe civil law, podem salvar 

seu negócio, se souberem usá-las a seu favor.  
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CAPÍTULO XI 

 

OS DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS: SUAS (RE) AFIRMAÇÕES 

HISTÓRICAS, SEU PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO, SEUS 

PRECEDENTES E SUA APLICABILIDADE. 

 

Leandra Duarte Silva Paiva 

 

RESUMO 

 

O presente artigo busca estudar a travessia percorrida pelos direitos humanos e 

fundamentais até seu processo de internacionalização, partindo da análise da 

construção histórica, dos precedentes legislativos e dos eventos que culminaram na 

criação de um dos documentos mais importantes do século XX: A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. A pesquisa em questão pretende explorar as 

características jurídicas dos documentos antecedentes à DUDH, a natureza das 

normas referentes ao direito internacional dos direitos humanos e as tentativas de 

internacionalização e de edificação de tratados e documentos que versavam sobre a 

proteção da dignidade humana. Além disso, o trabalho busca entender o contexto 

histórico político do século XX, suas guerras e transformações sociais, consideradas 

como fatores determinantes para o surgimento de um aparato legislativo de caráter 

internacional que buscasse estabelecer a paz e (re) afirmar direitos intrínsecos aos 

indivíduos, os quais nunca deveriam ser esquecidos pela humanidade. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Internacionalização. Historicidade. Jus 

Cogens. 

 

ABSTRACT 

 

This article seeks to study the way of human and fundamental rights until its 

internationalization process, starting from the analysis of historical construction, 

legislative precedents and events that culminated in the creation of one of the most 

 
 Graduanda em Direito pela PUC Minas. 



 

 

266 

 

important documents of the 20th century: The Universal Declaration of Human 

Rights. This research intends to explore the legal characteristics of the documents 

preceding the UDHR, the nature of the norms referring to international human rights 

law, the attempts to internationalize and to build treaties and documents dealing with 

the protection of human dignity. In addition, the work seeks to understand the 

historical and political context of the 20th century, its wars and social 

transformations, considered as determining factors for the emergence of an 

international legislative apparatus that sought to establish peace and (re) affirm 

intrinsic rights to individuals, which should never be forgotten by humanity. 

 

Keywords: Human rights. Internationalization. Historicity. Jus Cogens. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao afirmar a existência da relação entre a edificação dos direitos humanos e 

fundamentais e o século XX, podemos conceber, a priori, que o período 

compreendido de 1901 a 2000 foi o fator determinante para a cristalização de tais 

garantias. Contudo, no decorrer da história, podemos identificar documentos que 

versavam sobre os direitos que são – ou deveriam ser – intrínsecos à humanidade. 

Dessa forma, por qual razão os direitos humanos e fundamentais restaram instituídos 

em um documento com força legislativa e em caráter internacional apenas na metade 

do século XX? O presente artigo pretende, a partir desta indagação, analisar os 

processos históricos e políticos que ensejaram a criação do principal documento que 

versa sobre os direitos humanos e fundamentais na contemporaneidade: A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos,  

A primeira metade do século XX foi marcada pela ocorrência de duas grandes 

guerras e esta condição foi o fator determinante para que as nações percebessem a 

necessidade de existência de um arcabouço normativo que assegurasse que as 

barbáries, os crimes, e as inúmeras violações ocorridas durante este período não mais 

voltassem a assolar a humanidade. 

Dessa forma, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é instituída e 

ratificada por diversos países no ano de 1948. Comprometida com a adoção de 

medidas em escala internacional, o referido documento passa a conceber um mundo 
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firmado em novas matrizes ideológicas, que almejasse, por intermédio do respeito e 

do fortalecimento dos direitos humanos, alcançar a paz. 

Este trabalho pretende, à luz da história e dos processos políticos, observar a 

trajetória dos direitos humanos e fundamentais até a sua concepção contemporânea. 

Neste percurso, encontram-se precedentes legislativos referentes aos direitos 

humanos e fundamentais ao longo dos séculos anteriores e tentativas de 

internacionalização de tratados e convenções. Além disso, busca demonstrar a 

imperatividade das normas pertencentes ao direito cogente, instituídas em caráter 

internacional, para que, deste modo, possa-se reafirmar a importância dos direitos 

humanos como inerentes aos indivíduos e ressaltar que estes não devem ser 

colocados em cheque, independentemente de regimes ou processos políticos. 

 

2 O SÉCULO XX  

 

Na hipótese de se resumir o século XX, O músico britânico YehudiMenuhin, ao 

ser uma das doze pessoas reunidas pelo historiador Eric Hobsbawm (1995) que viram 

o período, afirma que foi o tempo no qual houve o despertar das maiores esperanças 

já concebidas pela humanidade e a destruição de todos os ideais e ilusões. A visão 

catastrófica e essencialmente realista não deixa de ser compartilhada por 

historiadores e por cidadãos comuns que viveram a tensão de um século na mira da 

guerra, da violência e da destruição. A primeira metade do período em questão foi 

marcada por calamidades que anunciaram o colapso da civilização ocidental, bem 

como colocou em xeque a sobrevivência da democracia, a manutenção da estrutura 

econômica capitalista, o liberalismo presente nas leis e constituições e os elementos 

de sustentação da sociedade burguesa.  

A importância do período histórico que compreendeu desde a eclosão da 

Primeira Guerra Mundial ao colapso da URSS, além de inaugurar uma era, moldou a 

trajetória social, histórica, política e econômica do próximo milênio (HOBSBAWN, 

2009). Vale ressaltar que, além do medo do fim do mundo, as guerras marcaram este 

tempo pelo desmoronamento de ideais, pelas barbaridades e atrocidades cometidas, 

pela violação dos direitos humanos e fundamentais e pela morte de milhões de 

indivíduos.  
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A humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da civilização do 
século XX desmoronou nas chamas da guerra mundial, quando suas colunas 
ruíram. Não há como compreender o Breve Século XX sem ela. Ele foi 
marcado pela guerra. Viveu e pensou em termos de guerra mundial, mesmo 
quando os canhões se calavam e as bombas não explodiam (HOBSBAWN, 
2009, p. 30). 

 

O século que carregou o ônus de ter a intensidade de um milênio foi marcado 

por um grande crescimento econômico e radicais transformações sociais que 

provocaram mudanças profundas nunca antes vistas na humanidade. Logo, os 

processos históricos situados em um contexto político, econômico e social no pós-

guerra deram ensejo à criação de tratados, acordos de paz e escopos legislativos, os 

quais tinham por finalidade garantir que as atrocidades cometidas não se repetissem. 

Ao longo deste estudo, iremos percorrer uma trajetória pela história do século 

XX, seu dinamismo ideológico, suas crises oscilantes, suas revoluções políticas e 

culturais e sua longa trajetória de conflitos, bem como compreender o processo de 

edificação dos direitos humanos e fundamentais à luz da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, sendo este o principal documento normativo internacional 

assecuratório de tais garantias. 

 

3 OS DIREITOS HUMANOS E OS PROCESSOS HISTÓRICOS 

 

Os direitos humanos e fundamentais, ao longo da história, passaram por 

inúmeras tentativas de edificação. Tais precedentes históricos permitiram a 

ocorrência dos processos de internacionalização e universalização dos direitos 

humanos e fundamentais até a construção de um arcabouço normativo e 

internacional de proteção de tais direitos, constituindo fonte de tratados, 

constituições, declarações e pactos. Neste tópico abordaremos os precedentes 

históricos de formação e aplicação legislativa das garantias fundamentais. 

 

3.1 Internacionalização dos direitos humanos e fundamentais: 

precedentes históricos 

 

Para além das discussões acerca do fundamento e da natureza dos direitos 

humanos e fundamentais, a historicidade destes constitui o cerne de suas construções 

normativas. Deste modo, a ocorrência de eventos – os quais por vezes suscitaram o 
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lado mais cruel da humanidade – catalisou as diversas tentativas de criação de 

normas de proteção aos direitos humanos. Diante de tais acontecimentos, fez-se 

necessário garantir, por intermédio de escopos legislativos, que as atrocidades 

cometidas não mais se repetissem. Vale ainda ressaltar que os direitos e garantias 

fundamentais encontram-se em constante construção, tendo em vista serem produtos 

de um ambiente de luta e, principalmente, de busca por dignidade humana 

(PIOVESAN, 2013) 

A travessia para a internacionalização percorreu diversos processos, sobretudo 

no que tange à esfera e à extensão do conceito de soberania estatal, levando em 

consideração a edificação dos direitos humanos e fundamentais como um comum e 

legítimo interesse internacional. Neste sentido, o caráter do indivíduo detentor destes 

direitos passa a ser ampliado para a condição de um sujeito de Direito Internacional 

(PIOVESAN, 2013) 

 

3.1.1 O Direito Humanitário 

 

Considerado como um dos precedentes históricos da edificação dos direitos 

humanos, o Direito Humanitário foi a primeira manifestação que na esfera 

internacional impôs limites à liberdade e à atuação do Estado. Tal Direito tem sua 

aplicação diretamente atrelada à hipótese de guerra, tendo em vista que este possui 

como intuito o estabelecimento de limites à atuação do Estado perante os conflitos. 

Além disso, visa assegurar de forma efetiva o cumprimento dos direitos 

fundamentais. 

Os destinatários da tutela humanitária, neste caso, são, via de regra, os 

militares fora de combate que se encontrem feridos, doentes ou prisioneiros e a 

população civil em situações de extrema gravidade. Logo, o Direito Humanitário, 

consolidado como o Direito Internacional da Guerra, institui o regimento do uso da 

violência em tempos de conflito, em caráter jurídico (PIOVESAN, 2013) 

 

3.1.2 A Liga das Nações 

 

A Liga das Nações formada após a Primeira Guerra Mundial, por sua vez, tinha 

como objetivo enrijecer o conceito de relativização da soberania estatal, razão pela 

qual instituiu a colaboração, a paz e a segurança em caráter internacional, 
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principalmente com a prática de condenação de ataques externos contra a 

integridade territorial e a independência política dos países membros. 

O direcionamento ideológico de tal Convenção concebia os direitos humanos 

voltados ao sistema das minorias e aos critérios internacionais ligados ao direito ao 

trabalho. Deste modo, os Estados comprometiam-se a garantir que condições justas e 

dignas de trabalho fossem aplicadas igualmente para homens, mulheres e crianças. 

Tais previsões legislativas impunham limitações e ressignificações à atuação estatal 

absoluta, já que as violações aos pressupostos concebidos implicavam em sanções 

econômicas e militares impostas pela comunidade internacional. Assim, o aparelho 

estatal passa a conceber e principalmente, a incorporar obrigações e encargos de 

alcance internacional no que diz respeito às garantias e direitos fundamentais 

(PIOVESAN, 2013) 

 

3.1.3 A Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

 

Vale ressaltar que, no que tange ao processo histórico e político de 

internacionalização dos direitos humanos e fundamentais, a Organização 

Internacional do Trabalho desempenhou um papel extremamente significativo. 

Também fundada após a Primeira Guerra Mundial, tal instituição visava promover 

em escala internacional parâmetros de condições dignas de trabalho. Ao longo de sua 

história, a OIT conquistou a adesão de diversas Convenções internacionais 

pertencentes a Estados-membros, as quais se comprometiam de forma efetiva a 

assegurar que o trabalho fosse exercido de forma digna e, sobretudo justa 

(PIOVESAN, 2013). 

 

4 O PÓS-SEGUNDA GUERRA COMO FATOR DETERMINANTE DE 

EDIFICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS 

 

Ao percorrermos uma análise acerca dos acontecimentos históricos que 

precederam e possibilitaram a construção dos direitos humanos, verifica-se que, 

apesar das tentativas de promoção da dignidade humana, da luta pela garantia de 

condições justas de trabalho ou do comprometimento das nações com a paz e a 

segurança internacional, os direitos e garantias fundamentais não se encontravam 

plenamente consolidados. Tais precedentes anteriormente descritos, apesar de 
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exercerem um papel de salvaguarda das relações e obrigações governamentais e dos 

direitos humanos, implantados de forma coletiva e em caráter internacional, não 

constituíam prerrogativas a serem exercidas.  

Em atenção aos acontecimentos do século XX, verifica-se que a consolidação 

dos direitos humanos e fundamentais como instituto normativo e internacional 

ocorreu em decorrência de eventos atrozes e monstruosos que marcaram a história da 

humanidade. Portanto, conclui-se que a edificação de tais direitos dá-se, 

principalmente, no Pós-Segunda Guerra, em meados do século XX. 

Para Thomas Buergenthal (2013): 

 

O moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é um fenômeno do 
pós- guerra. Seu desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas 
violações de direitos humanos da era Hitler e à crença de que parte destas 
violações poderiam ser prevenidas se um efetivo sistema de proteção 
internacional de direitos humanos existisse (BUERGENTHAL, 1988 apud 
PIOVESAN, 2013, p. 189). 

 

Da mesma forma, nas palavras de Flávia Piovesan (2013):  

 

A internacionalização dos direitos humanos constitui, assim, um movimento 
extremamente recente na história, que surgiu a partir do pós-guerra, como 
resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo. 
Apresentando o Estado como o grande violador de direitos humanos, a Era 
Hitler foi marcada pela lógica da destruição e da descartabilidade da pessoa 
humana, o que resultou no extermínio de onze milhões de pessoas. O legado 
do nazismo foi condicionar a titularidade de direitos, ou seja, a condição de 
sujeito de direitos, à pertinência a determinada raça — a raça pura ariana 
(PIOVESAN, 2013, p. 189). 

 

Diante de eventos tão bárbaros que culminaram na abolição da dignidade 

humana, na ocorrência de atrocidades e no cometimento de tantos crimes contra a 

humanidade, fez-se preciso reestruturar e ressignificar os direitos humanos e 

fundamentais. Nesse sentido, a reconstrução de tais pressupostos tinha por intuito 

promover diligências a fim de tornar estes direitos um arquétipo axiológico e ético, o 

qual iria conduzir as nações e organizações internacionais na contemporaneidade, ou 

seja: “Se a Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos humanos, o pós-

guerra deveria significar sua reconstrução” (PIOVESAN, 2000, p. 96) . 
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5 A NECESSIDADE DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A internacionalização dos direitos humanos, neste caso, é constituída a partir 

da concepção de que tais garantias não podem reduzir-se à esfera de um determinado 

Estado-Nação. Havia na tentativa de reconstrução destes direitos um interesse 

legitimamente internacional e comum às nações lesadas pelas barbáries da guerra. 

Logo, a partir de um consenso de que a vinculação internacional das normas 

relativas à dignidade humana e às garantias fundamentais eram essenciais para a 

reconstrução da ética e da humanidade, nasceu a possibilidade da responsabilização 

em nível internacional dos Estados diante da omissão ou da atuação insuficiente das 

instituições responsáveis pela proteção dos direitos humanos. 

 

Os direitos humanos tornam-se uma legítima preocupação internacional 
com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a criação das Nações Unidas, 
com a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela 
Assembleia Geral da ONU, em 1948 e, como consequência, passam a ocupar 
um espaço central na agenda das instituições internacionais. No período do 
pós-guerra, os indivíduos tornam-se foco de atenção internacional. A 
estrutura do contemporâneo Direito Internacional dos Direitos Humanos 
começa a se consolidar. Não mais poder-se-ia afirmar, no fim do século XX, 
que o Estado pode tratar de seus cidadãos da forma que quiser, não sofrendo 
qualquer responsabilização na arena internacional (CLAUDE e WESTON, 
1989 apud PIOVESAN, 2013, p. 191). 

 

Diante de todos os acontecimentos, a ótica de proteção ao ser humano contra 

todas as formas de opressão e tirania passou a vigorar. A insurgência de novos valores 

em consequência do pós-guerra passou a compreender o ser humano não apenas 

como um objeto da tutela jurisdicional internacional, e sim como legítimo sujeito de 

direito, tendo em vista que as garantias fundamentais, agora cristalizadas, eram 

inerentes à ele. Na concepção de Antônio Augusto Cançado Trindade (2007): 

 

Entendo o Direito Internacional dos Direitos Humanos como o corpus juris 
de salvaguarda do ser humano, conformado, no plano substantivo, por 
normas, princípios e conceitos elaborados e definidos em tratados e 
convenções, e resoluções de organismos internacionais, consagrando direitos 
e garantias que têm por propósito comum a proteção do ser humano em 
todas e quaisquer circunstâncias, sobretudo em suas relações com o poder 
público, e, no plano processual, por mecanismos de proteção dotados de base 
convencional ou extraconvencional, que operam essencialmente mediante os 
sistemas de petições, relatórios e investigações, nos planos tanto global como 
regional (TRINDADE, 2007, p. 413). 
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Ademais, a formulação do arcabouço jurídico internacional de proteção aos 

direitos fundamentais traz consigo a concepção de que os mecanismos assecuratórios 

de tais pressupostos devem ser exercidos de forma coletiva. Logo, o processo de 

defesa e tutela dos direitos humanos passa a ser construído em função do interesse de 

todos, tendo a humanidade uma meta comum de consolidação destes direitos, a fim 

de que estes possam produzir efeitos sobre todas as nações e que a humanidade 

detenha uma espécie de garantia coletiva de proteção (TRINDADE, 2007). 

 

6 A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 

A longa travessia e os diversos acontecimentos deram ensejo à criação do 

principal documento normativo que disciplina os direitos humanos e fundamentais a 

nível universal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) nasce três anos 

após o surgimento da Organização das Nações Unidas (ONU), e além de concentrar 

as normas de proteção aos direitos humanos em um escopo legislativo, assume 

efetivamente o compromisso de proteção da humanidade, juntamente com a 

comunidade internacional. 

Tal Declaração é composta de um preâmbulo e de trinta artigos e pode ser 

considerada a base axiológica e regimental do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos (DUDH). O documento também é concebido como uma resposta para a 

humanidade e para a sociedade internacional às atrocidades e barbáries cometidas 

durante o período da Segunda Guerra Mundial. 

 

A ASSEMBLÉIA GERAL proclama A PRESENTE DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS como o ideal comum a ser 
atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada 
indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta 
Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o 
respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas 
de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a 
sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios 
Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição 
(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948). 

 

A partir da análise do preâmbulo de tal documento, é possível perceber o 

caráter normativo e universal das previsões assecuratórias, além da reunião de 

normas de proteção a pessoa humana, as quais também representaram a consagração 

e a garantia dos direitos humanos como parte indissociável da sociedade 
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contemporânea, criando um mecanismo estruturado de salvaguarda que transcendeu 

os limites territoriais e legislativos dos países e passou a vigorar em toda a sociedade 

internacional. Dessa forma, os Estados passaram a se firmar como os atores sociais 

responsáveis pela efetivação, pela garantia e pela aplicação dos direitos 

fundamentais. 

O intenso processo de construção e consolidação da DUDH por parte da 

comunidade, dos Estados e dos organismos internacionais possibilitou que, ao longo 

dos seus setenta e dois anos, a proteção internacional prevista se tornasse 

indispensável, tendo em vista que o documento tornou-se um referencial valorativo, 

principalmente no tangente a segurança e proteção interna dos direitos, mostrando-

se também de extrema relevância em casos de violações ocorridas nos países de 

forma interna (JUBILUT; LOPES, 2009). 

É importante destacar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

situa-se em um contexto contemporâneo de transição que compreende a dignidade 

humana como um dado fundante, o qual possibilita o desenvolvimento e a construção 

dos direitos humanos, tendo em vista que esta se mostra inerente aos indivíduos.  

O conjunto ideológico e normativo presentes na DUDH também apresenta 

uma característica dualista dos direitos nela descritos. Se por um lado estes 

constituem obrigações a serem cumpridas por parte dos países e da comunidade 

internacional, por outro lado revelam aspirações, ou seja, anseios de construção de 

um sistema que, atuando na proteção e no respeito à dignidade humana, auxiliará na 

edificação de uma sociedade livre de práticas de dominação e tirania (JUBILUT; 

LOPES, 2009). 

 

7 A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS AO LONGO DA HISTÓRIA 

POR INTERMÉDIO DE DOCUMENTOS  

 

Antes da consolidação dos direitos humanos no seu principal documento 

normativo – A DUDH –, algumas manifestações declaratórias de direitos atinentes 

aos indivíduos foram concebidas ao longo dos séculos. Tais documentos normativos 

foram responsáveis pela criação de garantias específicas, as quais puderam ser 

vinculadas por intermédio de: acordos, leis, Constituições, declarações e tratados 

internacionais. Neste ponto, recorreremos a um breve histórico em torno destes 
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escritos, os quais, de certa forma, contribuíram significativamente para a 

compreensão contemporânea dos direitos humanos e fundamentais. 

 

7.1 A Magna Carta de 1215 

 

Redigida em latim bárbaro e no contexto de centralização de poder na Europa, 

a Magna Carta é considerada umas das primeiras influências do processo histórico 

que conduziu à cristalização dos direitos humanos (COMPARATO, 2008).  Assinada 

em 1215 pelo rei João da Inglaterra, o documento previa diversos direitos e garantias, 

principalmente após a violação de leis e costumes vigentes na época (UMA BREVE 

HISTÓRIA DOS DIREITOS HUMANOS, 2016). 

Dentre as garantias previstas, encontravam-se o direito à autonomia da igreja, 

sem intervenção do Estado em suas decisões; o direito à posse, à herança de 

propriedade e à proteção de impostos excessivos; a isenção de obrigações relativas às 

prestações de serviços além do devido e a determinação de que nenhum homem livre 

poderá ser detido, sujeito à prisão, privado de seus bens, colocado à margem da lei, 

exilado ou molestado sem que houvesse um julgamento em consonância com as leis 

vigentes no país (COMPARATO, 2008). 

A Magna Carta, a priori, trouxe contribuições para a manutenção do regime 

feudal, entretanto, as disposições constantes no documento ensejaram o 

reconhecimento de que os direitos da nobreza e do clero existiam de forma 

independente do consentimento do monarca e não podiam sofrer modificações por 

parte deste. Tais pressupostos podem ser considerados um dos elementos fundantes 

da concepção de democracia na modernidade, tendo em vista dispor acerca da 

limitação do poder estatal perante os indivíduos (COMPARATO, 2008). 

 

7.2 A Lei de Habeas-Corpus  

 

Formulada em 1679, na dinastia inglesa dos Stuart, a Lei de Habeas-Corpus 

surgiu como uma tentativa do Parlamento de limitar o poder real, principalment e no 

que se referia a diversas prisões de opositores políticos sem o devido processo 

criminal. Vale ressaltar que o habeas-corpus já existia na Inglaterra, contudo era 

configurado como mandado judicial, na hipótese de ocorrência de prisões arbitrárias. 
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Contudo, antes da vigência da Lei, tal remédio jurídico possuía uma eficácia 

limitada, já que não havia disposições efetivas acerca de regras e atos processuais. 

Desta forma, a Lei de Habeas-Corpus trouxe consigo a garantia de liberdade dos 

súditos, buscando trazer correções ao problema das prisões injustas e também (re) 

afirmar que é direito que advém das garantias e não o contrário (COMPARATO, 

2008). 

Em suma, o referido documento, além de trazer consigo a proteção à liberdade 

de locomoção, possuiu uma relevância histórica extremamente significativa, tendo 

em vista ter se tornado o eixo axiológico que permitiu a criação e o desenvolvimento 

de outras leis e documentos que puderam versar e tutelar outras liberdades 

fundamentais (COMPARATO, 2008). 

 

7.3 A Declaração de Direitos (Bill of Rights) 

 

Idealizada em um contexto de guerras que permearam o século XVII, a Bill 

ofRights, ou Declaração de Direitos foi proclamada um século antes da ocorrência da 

Revolução Francesa e foi responsável por colocar fim ao regime monárquico 

absolutista. Com o aumento das prerrogativas delegadas ao Parlamento, as garantias 

especiais de proteção à liberdade deste órgão político passam a crescer. 

Na época de sua promulgação, o Parlamento inglês, embora majoritariamente 

composto por representantes da nobreza e do clero, exercia os pressupostos 

característicos da democracia representativa em ascensão. O documento apresentado 

e posteriormente promulgado pode ser considerado o principal expoente, à época, da 

institucionalização da separação de poderes do Estado. 

É válido ressaltar que a Bill of Rights não configura exatamente uma 

declaração de direitos humanos como as que foram idealizadas nos séculos seguintes. 

Entretanto, tal documento, com a sua força legislativa, estabelecia efetivament e uma 

garantia institucional de limitação ao poder estatal e firmava um arcabouço protetivo 

dos direitos fundamentais (COMPARATO, 2008). 

 

7.4 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão  

 

O documento que nasce juntamente com a contemporaneidade traz consigo o 

espírito de igualdade e a sede de mudanças próprias do período marcado pelas 
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revoluções. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é proclamada em 

1789, após diversos debates na Assembleia Nacional Francesa. 

 

Os representantes do povo francês, reunidos em Assembléia Nacional, tendo 
em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do 
homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos 
Governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis 
e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em 
todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus 
direitos e seus deveres; a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder 
Executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade 
de toda a instituição política, sejam por isso mais respeitados; a fim de que 
as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e 
incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à 
felicidade geral (DECLARAÇÃO DE DIREITOS DO HOMEM E DO 
CIDADÃO, 1789). 

 

Seguindo a lógica de seu preâmbulo, o teor das disposições do referido 

documento trazia consigo os anseios de um povo em busca de um novo tempo. 

Possuindo como fase embrionária a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão insurge como o fruto apoteótico da luta por liberdade, 

igualdade e fraternidade, lemas consolidados ao longo das reivindicações. 

As previsões constantes em tal documento diferenciam-no de diversas outras 

declarações proclamadas anteriormente, tendo em vista que enquanto os conteúdos 

deliberativos de outros escritos estavam inclinados a versarem sobre os próprios 

regimes políticos de forma interna, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão buscava expandir seus ideais de liberdade para todos os povos. A fala de 

Duquesnoy, cidadão francês, na Assembleia Nacional realizada em função da referida 

declaração, expressa o espírito universal fruto das reivindicações. Aqui, Comparato 

(2008) cita-o: 

 

Foi Duquesnoy, porém, que explicou, com toda clareza, a razão do caráter 
universal da declaração que ia ser votada: “Uma declaração deve ser de todos 
os tempos e de todos os povos; as circunstâncias mudam, mas ela deve ser 
invariável em meio às revoluções. É preciso distinguir as leis e os direitos: as 
leis são análogas aos costumes, sofrem o influxo do caráter nacional; os 
direitos são sempre os mesmos” (COMPARATO, 2008, p. 134). 

 

Sendo um dos maiores expoentes precursores da concepção contemporânea 

acerca dos direitos humanos e fundamentais, a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão certamente ensejou profundas transformações sociais e processos 
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históricos, contribuindo ainda para o desenvolvimento da concepção do ser humano 

como destinatário e sujeito de direitos (CHADID, 2015). 

 

7.5 A Carta das Nações Unidas 

 

A Carta das Nações Unidas é considerada o tratado que firmou a existência das 

Nações Unidas. O documento foi assinado em São Francisco, em 1945, após o fim a 

Conferência das Nações Unidas e elaborado pelos representantes de cinquenta países. 

No mesmo ano, as Nações Unidas passaram a existir de forma oficial, com a 

ratificação da Carta por países como a China, Estados Unidos, França, Reino Unido e 

a ex-URSS (SILVA, 1945). A Conferência das Nações Unidas surgiu com o intuito 

principal de ser a organização com a participação política de todas as nações do 

mundo verdadeiramente comprometidas com a defesa da dignidade humana 

(COMPARATO, 2008). A Carta das Nações Unidas, fruto deste evento e considerado 

um dos documentos mais significativos do século XX, afirma um compromisso 

efetivo entre os países que a compõe, inclusive a prevalência efetiva das disposições 

acordadas entre estes no presente documento:  

 

Art. 103. No caso de conflito entre as obrigações dos membros das Nações 
Unidas, em virtude da presente Carta e as obrigações resultantes de qualquer 
outro acordo internacional, prevalecerão as obrigações assumidas em virtude 
da presente Carta (ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1945). 

 

Situada e insurgente em um contexto histórico-político de guerra, a Carta das 

Nações Unidas carrega consigo, de certa forma, o dever de promover a paz e a 

segurança internacional em um cenário devastado pelos conflitos. Dessa forma, tendo 

como destinatário as gerações futuras, na esperança de que estas não falhassem com 

a humanidade, o documento buscou alicerce na tolerância, a fim de promover a união 

dos povos em nome da paz.  

Dessa forma, os seguintes propósitos foram estabelecidos: 

 

Art. 1. Os propósitos das Nações unidas são:  
1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, 
coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos 
de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e 
de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a 
um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma 
perturbação da paz; 
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 2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao 
princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar 
outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal;  
3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas 
internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para 
promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais para 5 todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião; e  
4. Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a 
consecução desses objetivos comuns (ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS, 1945). 

 

Da mesma maneira, elencou os princípios regentes subsequentes: 

 

Art. 2.  A Organização e seus membros, para a realização dos propósitos 
mencionados no artigo 1, agirão de acordo com os seguintes Princípios:  
1. A Organização é baseada no princípio da igualdade soberana de todos os 
seus membros. 
 2. Todos os membros, a fim de assegurarem para todos em geral os direitos 
e vantagens resultantes de sua qualidade de membros, deverão cumprir de 
boa-fé as obrigações por eles assumidas de acordo com a presente Carta.  
3. Todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por 
meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas a paz, a segurança e a 
justiça internacionais. 
 4. Todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a 
ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a 6 dependência 
política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os 
Propósitos das Nações Unidas.  
5. Todos os membros darão às Nações toda assistência em qualquer ação a 
que elas recorrerem de acordo com a presente Carta e se absterão de dar 
auxílio a qual Estado contra o qual as Nações Unidas agirem de modo 
preventivo ou coercitivo.  
6. A Organização fará com que os Estados que não são membros das Nações 
Unidas ajam de acordo com esses Princípios em tudo quanto for necessário à 
manutenção da paz e da segurança internacionais.  
7. Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a 
intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de 
qualquer Estado ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma 
solução, nos termos da presente Carta; este princípio, porém, não 
prejudicará a aplicação das medidas coercitivas constantes do Capítulo VII 
(ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1945). 

 

Logo, pode-se concluir que a Carta das Nações Unidas, um dos principais 

documentos da ONU, coordenou um genuíno compromisso de defesa da paz, da 

segurança internacional e da dignidade humana, contribuindo para a tentativa de 

união dos povos em prol de objetivos comuns ao bem da humanidade. 

 

8 O JUS COGENS E OS DIREITOS HUMANOS E FUNDAMEMTAIS 

 

O jus cogens, ou direito cogente, são normas imperativas pertencentes ao 

direito internacional. Caracterizam-se, especialmente, pela imposição de deveres e 
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encargos aos Estados, os quais, por possuírem caráter objetivo, sobrepõem-se às 

outras normas de natureza diversa. Portanto, o jus cogens engloba o arcabouço 

normativo aceito e reconhecido pela comunidade internacional, os quais são 

inderrogáveis pela iniciativa ou vontade dos Estados, podendo, tão somente, ser 

alteradas por normas da mesma natureza (NOVO, 2017). 

Contudo, dada a característica imperativa atinente ao direito cogente, é 

possível a análise e o posterior questionamento acerca de quais normas devem ser 

consideradas no âmbito do jus cogens, independente da anuência dos sujeitos de 

direito internacional. Diante disso, podem ser utilizadas duas construções teóricas: a 

subjetiva e a objetiva (BABTISTA, 1997). Existem basicamente duas construções 

teóricas. A primeira preconiza que o critério de verificação da vinculação normativa é 

o grau de aceitabilidade das regras por parte dos Estados, ou seja, a incorporação do 

escopo legislativo por parte de determinada nação revela o interesse e o posterior 

reconhecimento do caráter cogente das normas em questão, não sendo relevante a 

análise das características inerentes à norma. Já a segunda concebe as normas 

cogentes com características próprias, principalmente no que tange à espécie de 

direito tutelado (GARCIA, 2016).  

O artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados dispõe que: 

 

Art. 53. É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com 
uma norma imperativa de Direito Internacional geral. Para os fins da 
presente Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional geral é 
uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados 
como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que 
só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da 
mesma natureza (BRASIL, 2009). 

 

Em análise do disposto supramencionado, o jus cogens é expresso em caráter 

não só imperativo como universal, autorizando os Estados procederem à substituição 

normativa na hipótese de a nova regra deter a mesma natureza, atestando a 

possibilidade de uma construção legislativa de caráter evolutivo, de acordo com os 

processos históricos e as transformações sociais que podem vir a ocorrer na sociedade 

internacional (PEREIRA, 1998). 

Diante disso, é importante destacar que o direito internacional dos direitos 

humanos e fundamentais, ao assumir a postura de direito cogente, passa a 

corresponder à universalidade que a internacionalização do arcabouço normativo 

referente à proteção da dignidade humana demanda (RODAS, 1974). Além disso, o 
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jus cogens consolida sua consagração como uma das mais sólidas fontes do direito 

internacional contemporâneo, permitindo assim que os Estados vinculem as normas 

que versam sobre os direitos fundamentais para que, dessa forma, apesar das falhas, 

os direitos humanos possam ser verdadeiramente respaldados, a fim de que nenhum 

processo histórico ou político, legítimo ou não, coloque em cheque a dignidade 

humana e o bem estar da humanidade (VIEGAS, 1999). 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ante o exposto, podemos concluir que os direitos humanos e fundamentais, até 

a sua efetiva internacionalização, percorreram um longo e árduo caminho. A 

concepção de que estas garantias pleiteadas não deveriam pertencer unicamente a 

um Estado-Nação consolidou a necessidade de internacionalização. 

É importante ressaltar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

neste sentido, nasceu tanto da necessidade de internacionalização das garantias 

inerentes aos indivíduos quanto do resultado devastador do pós-Segunda Guerra, em 

decorrência das barbáries e atrocidades cometidas. 

Foi possível visualizar que o processo de evolução dos direitos humanos e 

fundamentais adveio de séculos anteriores, por intermédio de escritos com força 

legislativa que visavam assegurar garantias relativas à dignidade humana. Logo, tal 

declaração não marca o nascimento dos direitos humanos e fundamentais e sim os 

consolida como intrínsecos, inderrogáveis e universais a toda a humanidade.  

Em suma, o presente artigo buscou percorrer uma travessia guiada pela 

historicidade dos direitos humanos e fundamentais a fim de compreender como estes 

são concebidos e aplicados na contemporaneidade. Ademais, verificamos que tais 

garantias como conhecemos atualmente advieram de duros processos históricos, que 

marcaram para a sempre a trajetória da humanidade pela quantidade de violações 

cometidas à dignidade humana. 

Dessa forma, podemos concluir que o arcabouço normativo e universal foi 

consolidado, restando aos Estados e à comunidade internacional o dever de 

diligenciar para que não mais haja a necessidade de afirmar a importância da vida e 

da dignidade humana em decorrência de atentados, violações e guerras que tão 

violentamente as descaracterizam como intrínsecas a humanidade. 
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CAPÍTULO XII 

 

A IMPORTÂNCIA DA DIPLOMACIA DE DEFESA PARA A SOCIEDADE 

INTERNACIONAL 

 

Bárbara Thaís Pinheiro Silva 

RESUMO 

 

O artigo em tela tem por escopo analisar a importância da Diplomacia de Defesa para 

a sociedade internacional. À luz dos postulados teóricos tecidos pela Escola Inglesa 

das Relações Internacionais acerca da definição de sociedade internacional e 

instituições internacionais - especialmente pelos seus principais expoentes, Martin 

Wigh, Hedley Bull e Adam Watson –, o estudo em tela se propõem analisar o motivo 

pelo qual a Diplomacia de Defesa constitui um importante instrumento de política na 

sociedade internacional. Desta forma, pretende-se elencar os elementos que 

contribuirão para esclarecer a presente análise, sendo eles: (i) a compreensão 

histórica do nascimento da Escola Inglesa; (ii) as abordagens conceituais– o que 

inclui o estudo da sociedade internacional e instituições internacionais; (iii) a 

diplomacia à luz da Escola Inglesa; (iv) e, por fim, as abordagens histórica, conceitual 

e o propósito da Diplomacia de Defesa. Não se pretende esmiuçar toda a temática, 

mas, por meio de uma análise sucinta, será apresentado o papel da Diplomacia de 

Defesa e como a sociedade internacional pode se beneficiar dela.  

 

Palavras-chave: Escola Inglesa. Sociedade Internacional. Instituições 

Internacionais. Diplomacia de Defesa. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Uma vez que as ações dos Estados afetam uns aos outros, a comunicação entre 

eles se faz de suma importância, visto que se encontram comprometidos em garantir 

o destino político da nação, bem como o bem-estar de sua população, a partir da 

possível harmonização dos propósitos que cada um deles apresenta no cenário 
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internacional. Ademais, a interdependência entre os Estados se fortalece cada vez 

mais, o que dificulta caminhar sozinhos na arena da política internacional, além de 

forçar as grandes potências colaborarem com os Estados mais fracos, e estimulá-los a 

delegar a tomada de decisão a organismos internacionais compostos por delegados 

por eles nomeados (WINGER, 2014). 

Nesse sentido, a diplomacia é o resultado da necessidade de o Estado tomar a 

decisão política levando em consideração os seus pares, conciliando a vontade 

política entre eles, sobretudo devido às ameaças das circunstâncias que impera na 

sociedade internacional anárquica. Portanto, não há como o Estado sobreviver em 

um ambiente internacional anárquico sem lidar com a vida exterior, por isso há um 

primado da Política Externa quando o assunto é a diplomacia, sendo esta uma 

expressão da soberania do Estado (MARCH, 1998). 

Ademais, quanto mais entrelaçados estiverem os membros que compõem o 

sistema internacional, e quanto mais interdependentes forem eles dentro da 

sociedade internacional, mais serão afetados pelas Políticas Externas dos outros, 

razão pela qual os Estados são compelidos a barganhar entre si sobre todos os 

assuntos que lhe interessam. Diante disso, a negociação corre o risco de falhar em 

determinados contextos, e os Estados recorrem à força. Entrementes, na maior parte 

das vezes, os Estados promovem seus interesses por meio da negociação (TALBOTT, 

1997). 

Levando em consideração a importância da Diplomacia de Defesa para a 

concretização dos interesses nacionais dos Estados no ambiente da sociedade 

internacional à luz dos postulados teóricos tecidos pela Escola Inglesa das Relações 

Internacionais e seus debates centrais - sociedade internacional e instituições 

internacionais-, especialmente com base em seus principais expoentes, Martin Wigh, 

Hedley Bull e Adam Watson, o estudo em tela se propõe responder o seguinte 

problema de pesquisa: por que razão a Diplomacia de Defesa constitui um importante 

instrumento de política na sociedade internacional? Sendo assim, as hipóteses 

elencadas na tentativa de solucionar o problema de pesquisa são: (i) a diploma de 

defesa contribui para o necessário diálogo entre os Estados – membros que compõem 

a sociedade internacional; (ii) a ordem internacional é mantida por meio das regras, 

instituições e interesses em comum, razão pela qual a diplomacia de defesa é uma 

instituição que constitui a natureza da política internacional, sendo um instrumento 

indispensável ao aparato estatal. 
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Visando tecer uma ordem de raciocínio para o desenvolvimento do presente 

estudo, o artigo buscou esclarecer inicialmente, a compreensão histórica do 

nascimento da Escola Inglesa. Posteriormente, abordará os seus principais conceitos 

– o que inclui o estudo da sociedade internacional e instituições internacionais. Logo 

em seguida, será apresentada a diplomacia à luz da Escola Inglesa. E, por fim, as 

abordagens histórica, conceitual e propósito da Diplomacia de Defesa.  

Não se pretende esmiuçar toda a matéria que será apresentada, mas, por meio 

de uma análise sucinta, será avaliado o papel da Diplomacia de Defesa e como a 

sociedade internacional pode se beneficiar dela. Por fim, será utilizado o método 

dedutivo hipotético e de pesquisas bibliográficas a fim de obter um estudo de 

excelência. 

 

2 COMPREENSÃO HISTÓRICA DA ESCOLA INGLESA 

 

A Escola Inglesa floresceu no ambiente acadêmico na década de 50, fruto dos 

trabalhos de um grupo de acadêmicos localizados, sobretudo, nas universidades do 

Reino Unido, tal abordagem teórica das Relações Internacionais se inicia com uma 

preocupação normativa, dando uma atenção especial à prática da política 

internacional (DUNNE, 1998). 

Nesse sentido, a Escola Inglesa é uma visão teórica, considerada a via 

intermediária entre os posicionamentos clássicos das Relações Internacionais - 

Realismo e o Idealismo. Encontra-se o seu fundamento nas discussões sobre as 

normas e seus efeitos como reguladoras do comportamento social, consubstanciada 

pela análise das instituições e da sociedade internacional (LINKLATER; SUGANAMI, 

2006). 

A Escola Inglesa procurou escapar dos estudos liderados pelos norte-

americanos, ao propor uma terceira via aos debates que predominavam na área até 

aquele momento, isto é, o primeiro debate enfrentado entre os idealistas e realistas, e 

as questões metodológicas propostas pelo extremismo do realismo e do behaviorismo 

(LINKLATER; SUGANAMI, 2006). 

Embora se denomine Escola Inglesa, é importante ressaltar que os seus 

membros não são necessariamente ingleses, mas, sim, estavam concentrados nas 

universidades da Inglaterra, como é o caso de Martin Wight, Hedley Bull e Adam 

Watson, além de vários outros autores que se detiveram aos estudos dessa corrente 
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teórica, tais como Richard Little, Raymond John Vincent, Barry Buzan, dentre outros 

(DUNNE, 1998). 

A Escola nasce com certa resistência em face das demais academias de RI, 

principalmente porque os norte-americanos não concordaram com a visão da 

natureza do ambiente internacional proposto pela Escola Inglesa. Mesmo diante da 

resistência dos teóricos das vertentes clássicas, isso não obstou que os estudos da 

referida Escola fossem alargados na Europa, tendo como pano de fundo os estudos de 

Grocius, considerado um dos pais do Direito Internacional (DUNNE, 1998). 

No entanto, ressalta-se os estudos produzidos pelo grupo de acadêmicos da 

academia inglesa acerca da construção conceitual de sociedade internacional e 

instituições internacionais, não surtiu efeito, bem como não ganharam projeção de 

início, razão pela qual, entre os anos 80 e 90, os seus debates ficaram a margem das 

discussões acadêmicas. No entanto, a partir dos anos 90, com a publicação de novos 

trabalhos, a corrente da sociedade internacional ganha novo destaque (LINKLATER; 

SUGANAMI, 2006). 

 

3 ABORDAGENS CONCEITUAIS DA ESCOLA INGLESA 

 

A Política do Poder, de 1946, é uma obra clássica de Martin Wight, um dos 

proeminentes da Escola Inglesa (WIGHT, 2002). Embora o título faça menção a um 

dos temas preferidos do Realismo, principalmente devido os estudos sobre  a política 

do poder de Morgenthau, há de se ressaltar que Wight não se declara realista, e 

procura localizar a sua obra em torno das três tradições de pensamento sobre a 

natureza da ordem internacional: realista ou hobbesiana, racionalista ou grociana e 

revolucionária ou kantiana (WIGHT, 1991). 

 

3.1 As três tradições da teoria internacional 

 

A Escola Inglesa é a responsável por desenvolver o conceito de sociedade 

internacional, principalmente a partir dos estudos de Hugo Grotius, como um meio 

termo entre os estudos hobbesiano e kantiano. Nesse sentido, os desenvolvimentos 

teóricos de Wight à luz das três tradições são uma das principais contribuições para o 

próprio desenvolvimento da Escola Inglesa como uma teoria das RI (WIGHT, 1991). 
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Segundo Wight (1991), a disciplina de RI é fundamentada em três tradições de 

pensamento a respeito da natureza da política internacional, sendo elas:  

O Realismo (abordagem hobbesiana) que é resistente à ideia de uma sociedade 

internacional. Defende a existência de um estado de natureza onde impera o medo da 

hostilidade, no qual o homem é lobo do próprio homem, gerando um ambiente 

propício à guerra. Além disso, a natureza da política é marcada pela anarquia que 

vigora no ambiente internacional, uma vez que as unidades políticas soberanas não 

reconhecem outros poderes como superiores a elas. Para os realistas não é possível 

existir uma sociedade internacional, ou esta se limita apenas as grandes potências, 

visto que elas conseguem ditar as regras do jogo político internacional (WIGHT, 

1991). 

O Racionalismo (abordagem grociana) é uma vertente que defende as trocas 

regulares entre os atores internacionais, isto é, a cooperação e o intercâmbio entre os 

Estados, sendo possível diante da existência de o contrato social que busca interl igar 

as comunidades políticas. Em outras palavras, embora o homem seja mau por 

natureza, isso não obsta a prática de um ambiente de cooperação. Nesse sentido, é 

possível a existência de uma sociedade internacional. Ademais, os racionalistas não 

ignoram a importância dos Estados no cenário internacional, bem como a tensão de 

interesses que há entre eles. Entrementes, diferente dos realistas, acreditam que os 

interesses em comuns podem ser alinhados. Em suma, a tradição racionalista 

considera a visão constitucional da diplomacia como o princípio constitutivo da 

política externa dos Estados (WIGHT, 1991). 

Por fim, a linha Revolucionária (abordagem kantiana) defende o 

aperfeiçoamento dos arranjos sociais presentes no cenário internacional. Por isso, há 

uma inclinação para tentar sanar o sofrimento humano, a fim de melhorar a condição 

de vida das pessoas, ou seja, há uma esperança no desenvolvimento do padrão de 

vida da humanidade, fruto das relações entre os indivíduos. Consequentemente, 

percebe-se que o propósito da sociedade internacional é construir uma sociedade 

mundial, a fim de substituir a ordem vigente por uma realidade de sociedade 

cosmopolita (WIGHT, 1991). 
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3.2 Sociedade Internacional 

 

A Escola Inglesa não se distingue dos realistas quanto à compreensão da 

estrutura das relações internacionais ao considerá-la um ambiente anárquico, porém, 

vai além, ao afirmar que a sociedade anárquica possibilita os Estados se relacionarem 

com base em um sistema de normas criados por eles e, a partir disso, formam os 

padrões de interação, denominada de instituições. Estas, por sua vez, compõem a 

ordem que confere ao sistema internacional uma característica própria (WATSON, 

2004). 

Hedley Bull é o responsável por iniciar as discussões sobre o conceito de 

sociedade internacional, influenciando as obras dos demais pensadores da Escola 

Inglesa, relacionando os termos sociedade e ordem. A ordem pressupõe um padrão 

de comportamento, mas, não necessariamente uma vinculação com a noção de 

norma como meio de regulação do comportamento dos atores. Por isso, a ordem 

subsiste mesmo na ausência de leis ou de institucionais formais (BULL, 2002). 

Sendo assim, Bull (2002, p. 13) defende que a ordem na vida social é um 

“padrão de atividade humana que sustenta os seus objetivos elementares , primários 

ou universais”, enquanto que a ordem internacional trata-se de “um padrão de 

atividade que sustenta os objetivos elementares ou primários da sociedade de Estados 

ou Sociedade Internacional”. Por sua vez, a sociedade internacional é “um grupo de  

Estados, conscientes de certos valores e interesses comuns, formam uma sociedade, 

no sentido de se considerarem ligados, no seu relacionamento, por um conjunto 

comum de regras e participam de instituições comuns” (BULL, 2002, p. 19).  

Nesse sentido, a sociedade internacional constitui a base da realidade 

internacional, pois nunca desaparece, mesmo em momentos instáveis, como em 

guerras (WATSON, 2004). Em suma, pode-se afirmar que os Estados conseguem 

interagir entre si, mesmo na ausência de interesses e valores comuns, o que configura 

a existência do sistema internacional. Entrementes, quando há interesses e valores 

comuns envolvidos, fruto das regras que possibilitam a cooperação entre os Estados, 

há a viabilidade das instituições dentro da sociedade internacional (BULL, 2002, p. 

88).  

Wight (1977) propôs o conceito de sistema de Estados, segundo o qual: 

Estados soberanos que se organizam, no plano internacional, por meio de um sistema 

através do qual mantêm interações mútuas mais ou menos permanentes, isto  é, 



 

 

290 

 

sistemáticas (WIGHT, 1977, p. 22). Portanto, os Estados são vistos como autoridades 

políticas que não aceitam qualquer poder superior ao seu, pois reivindicam para si a 

sua soberania em face de qualquer tentativa política de intervir em seus assuntos 

nacionais, bem como o reconhecimento mútuo da soberania e independência dos 

Estados entre si - que é o fundamento da igualdade jurídica das nações (WIGHT, 

1977).  

Ademais, com base na visão racionalista, Wight (2005, p. 147) advoga a tese 

segundo a qual a sociedade internacional é possível por meio dos acordos 

estabelecidos entre os atores internacionais, principalmente devidos os costumes que 

marcam as relações entres eles. As alianças e as relações entre os Estados se deram 

por meio: (i) da atuação dos diplomatas; (ii) da presença dos mensageiros; (iii) das 

instituições internacionais; (iv) e das relações comerciais. Nesse sentido, as 

instituições elencadas acima, na visão de Wight, são resultantes das práticas 

duradouras que os Estados estabelecem entre si, dentro do sistema, compondo e 

ordenando as relações entre eles (WIGHT, 1977). 

 

3.3 Instituições Internacionais 

 

A instituição não é necessariamente uma organização ou mecanismo 

administrativo, mas um conjunto de hábitos e práticas orientados para atingir 

objetivos comuns. Sendo assim, o Estado é a instituição principal e o responsável em 

executar as políticas da sociedade internacional, bem como o ente capaz de substituir 

no sistema internacional a falta de uma autoridade supranacional (BULL, 2002). 

Face o papel do Estado no ambiente internacional, às instituições são 

instrumentos que possibilitam as unidades políticas independentes concretizar as 

suas políticas, fortalecendo os laços de cooperação com o fim de tornar visíveis os 

interesses comuns. Desta forma, as instituições denunciam a própria existência da 

sociedade internacional ao possibilitar que as funções estatais sejam executadas em 

vários níveis institucionais, sendo elas: o equilíbrio de poder, o Direito Internacional, 

os mecanismos diplomáticos, o sistema administrativo das grandes potências e a 

guerra (BULL, 2002). 

Portanto, essas cinco instituições tem um papel funcional, visto que são 

criadas para garantir a efetividade dos objetivos elementares dos Estados, bem como 

a concretização e o cumprimento das regras que prescrevem a ordem. Por isso, as 
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instituições não são produto da unidade cultural entre os Estados, mas sim dos 

interesses coletivo em garantir a existência da ordem internacional (BULL, 2002). 

Isso contrapõe ao que é proposto por Wight (1977), segundo o qual o sistema 

de Estados é fruto de certo grau de unidade cultural entre os seus membros. Nesse 

sentido, as instituições são consideradas produto da cultura entre os Estados, sendo 

antecedente a própria cooperação que fundamenta a existência do sistema. Em outras 

palavras, Wight considera que a lógica da cultura se sobrepõe a lógica da anarquia na 

formação das instituições, sendo este fruto da unidade cultural, e não do interesse 

dos Estados em garantir a ordem internacional.  

Bull preocupa-se em centrar os seus estudos no papel dos Estados, e não sobre 

outro ator internacional. Ademais, a própria compreensão conceitual de sociedade 

internacional e das instituições revela que elas possuem um atributo ordenador do 

ambiente internacional que busca garantir a existência do sistema e da sociedade de 

Estados. Em outros termos, as instituições são um instrumento ordenador do 

ambiente internacional, concretizando e viabilizando a execução das regras de 

coexistência que compõem a sociedade (BULL, 2002).  

À vista disso, vislumbra-se de modo cristalino o próprio conceito de ordem 

internacional proposto por Bull (2002), sendo o produto dos fatores contingentes – 

como a balança de poder-, e da presença de interesses comuns, cujo propósito está 

firmado nos objetivos primários que ditam o comportamento dos Estados e o papel 

das instituições de tornarem efetivas essas regras (BULL, 2002).  

 

4 A DIPLOMACIA E A ESCOLA INGLESA 

 

Wight, Bull e Watson são os principais teóricos da Escola Inglesa a se 

debruçarem no tema da diplomacia como instituição da sociedade internacional. 

Considera ela um fruto das práticas sociais de relações pacíficas que se constituíram e 

se desenvolveram ao longo do tempo como instrumento das relações interestatais, 

fundamentado na lógica da igualdade jurídica dos entes soberanos e no diálogo 

persuasivo como alternativa ao uso da força (WATSON, 1982).  

Portanto, tem-se que a diplomacia é um instrumento de comunicação eficaz, o 

que fica visível de modo cristalino nos documentos que são tecidos no âmbito 

internacional, com o objetivo de moderar e limitar o emprego da força. Porém, há de 

se observar que ela nem sempre é uma resposta para todos os problemas 
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internacionais, razão pela qual o uso da força continua sendo um instrumento sempre 

levado em consideração pelos Estados (WATSON, 1982).  

Diante disso, percebe-se a razão pela qual os principais atores da Escola 

Inglesa tem um interesse particular quanto ao tema da diplomacia, sendo esta um 

fenômeno histórico que compõem a sociedade internacional, ou seja, é uma prática 

social dos agentes oficiais, resultante do padrão de comportamento forjado ao longo 

dos processos históricos, que visam garantir os interesses comuns dos Estados 

(BARKAWI, 2011). Sendo assim, o conceito de sociedade internacional revela a 

importância da diplomacia para as demais instituições, pois, sendo ela o diálogo entre 

os Estados, facilita a identificação dos valores e dos interesses comuns entre eles 

(WATSON, 1982). 

A diplomacia é “o processo de diálogo e negociação pelo qual os Estados, em 

um sistema, conduzem suas relações e perseguem seus objetivos utilizando meios que 

não a guerra” (WATSON, 1982). Portanto, a diplomacia se estrutura via um padrão 

de comportamentos e ações empregadas pelos atores internacionais, além das 

crenças e normas que fundamentam as ações dos indivíduos que representam os seus 

Estados - os agentes oficiais (BERRIDGE, 1995). 

A sociedade internacional revela que os Estados não consegue atingir os seus 

objetivos sobrevivendo de modo isolado, pois não são entidades separadas do todo. 

Por isso, a preservação do que a sociedade internacional como um todo é, 

corresponde ao interesse primário dos Estados. No entanto, não basta haver uma 

pluralidade de Estados – forças políticas - para que a diplomacia seja uma prática 

eficaz, faz-se necessário uma estrutura normativa que venha dá vida a diplomacia, ou 

seja, a diplomacia nasce como uma instituição organizadora e constitutiva do próprio 

sistema, com as suas regras e procedimentos próprios (BARSTON, 1997). 

Sendo assim, a diplomacia expande para organizar a vida no ambiente 

internacional, sendo o diálogo entre os membros desse sistema, criando uma carga 

valorativa e cultural, para garantir que os Estados reconheçam-na. Por isso, a 

existência de uma igualdade moral e jurídica dos Estados constituintes da sociedade é 

condição sine qua non para que as vantagens no diálogo diplomático sejam 

concretizadas. (BARSTON, 1997). 

À medida que a sociedade internacional avança, as práticas diplomáticas 

evoluem, ampliando as pautas de atuação, bem como reforçando a atuação coletiva 

dos Estados para determinar o rumo dos assuntos internacionais. Em outros termos , 
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a diplomacia é fruto da própria evolução do sistema internacional que possibilita a 

criação de novas regras que facilitam a participação de um maior número de atores 

internacionais em fóruns de deliberação sobre a agenda global e regional. Desta 

forma, se antes a diplomacia era essencialmente bilateral, agora com o estreitamento 

dos laços entre os Estados, a prática multilateral da diplomacia se fortalece 

(BERRIDGE, 1995). 

Os enviados governamentais são os responsáveis em conduzir o diálogo e a 

negociação entre os governos, visando estabelecer consenso entre os líderes 

mundiais. Com isso, a diplomacia coletiva, que é visível nos fóruns de deliberação dos 

órgãos internacionais, permite o diálogo multilateral entre os Estados, e 

complementa a diplomacia bilateral que se restringe diretamente as tratativas 

firmadas entre os governos de forma individual (SILVA, 2014). 

Diante de vários conflitos e reviravoltas políticas que marcaram a história da 

sociedade internacional, a diplomacia floresce como uma prática de diálogo que 

apenas é possível dentro de um ambiente de compartilhamento de identidade sólida 

que tem por objetivo garantir que os seus membros reconhecessem certas regras. 

Portanto, a diplomacia é um padrão organizado de comunicação e negociação que 

possibilita os Estados buscar áreas de consenso sobre os problemas comuns 

(WATSON, 1982). 

A diplomacia lida, principalmente, com os conflitos de interesse, que apenas 

são sanados quando há um elevado comprometimento entre as partes sobre a 

necessária garantia da existência do sistema internacional como um todo. Por isso, 

levar em consideração o ponto de vista do outro é um requisito imprescindível na 

prática diplomática - apenas desta forma será possível encontrar um ponto de 

consenso ou uma solução para o conflito de interesses. Em suma, pode-se afirmar 

que a comunicação diplomática é o instrumento de diálogo da sociedade 

internacional que possibilita a contínua troca de ideias (BARKAWI, 2011). 

 

5 A DIPLOMACIA DE DEFESA  

 

A política internacional revela a estreita vinculação que há entre a prática 

diplomática e a atuação das Forças Armadas, visto que por traz da diplomacia nada 

impede o uso da força ou a ameaça desta. Isso é comprovado pelo fato de muitos 

agentes diplomáticos constituírem o quadro das forças regulares de um país, 
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adotando medidas não coercitivas na busca pela concretização dos interesses da 

defesa de uma nação (DRAB, 2018). 

A Diplomacia de Defesa é visto como um importante instrumento militar e 

diplomático, mesmo pelos Estados que não possuem uma projeção de poder tão 

significativa como as grandes potências. Ela é uma prática que se fortaleceu após a 

Guerra Fria, justamente porque a atuação baseada nos meios pacíficos de resolução 

de conflito, como instrumento das Forças Armadas, marcam o cenário 

contemporâneo, sendo uma ferramenta importante de Política Externa dos Estados 

(COTTEY; FORSTER, 2004). 

Portanto, a Diplomacia de Defesa se refere a uma nova missão para as forças 

regulares dos Estados destinadas a promover e garantir os termos de segurança entre 

as Forças Armadas de várias unidades políticas internacionais soberanas. Por isso, 

quando se analisa a Diplomacia de Defesa como uma instituição da sociedade 

internacional observar-se-á que a teoria da Escola Inglesa ganha importância, 

sobretudo porque os teóricos da referida Escola consideram a diplomacia como uma 

instituição de relevância para a prática da política internacional (CHEYRE, 2013).  

Desta forma, a diplomacia compreende uma abordagem mais ampla quando se 

compara com a Diplomacia de Defesa. Analisada à luz dos postulados da Escola 

Inglesa, a Diplomacia de Defesa compreende um conjunto de ações praticadas pelos 

agentes oficiais com fim de estabelecer de modo pacífico – ou seja, de modo não 

coercitivo -, em matéria de Defesa, as relações interestatais e com outros atores 

internacionais. Igualmente, devido a sua natureza, a Diplomacia de Defesa é vista 

como uma instituição singular na sociedade internacional resultante das interações 

desenvolvidas ao longo do tempo entre os Estados ou unidades políticas 

independentes (WINGER, 2014). 

As Forças Armadas de um país, e os demais departamento de defesa, assumem 

certo protagonismo de ação diante do assunto em tela. Os agentes que praticam a 

Diplomacia de Defesa - civil e militar, bem como os representantes do Ministério das 

Relações Exteriores, além de organizações internacionais (por exemplo, as Nações 

Unidas e a Organização do Tratado do Atlântico do Norte) -, revelam a estreita 

vinculação que há entre a Diplomacia de Defesa com a política externa e a própria 

prática diplomática lato sensu (MURPHY, 2012). 

As práticas não coercitivas desempenhadas no âmbito da Defesa denunciam a 

natureza da Diplomacia de Defesa como instituição internacional, uma vez que se 
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trata de deliberação pacífica, por meio do diálogo, entre os Estados (BULL, 1995; 

WATSON, 1982). Ela é denominada Diplomacia de Defesa devido à área de atuação, 

uma vez que busca fundamentar as relações pacíficas no ambiente da Defesa entre os 

atores estatais e não estatais - fim de atender os objetivos políticos.  

A Diplomacia de Defesa é fruto da expansão da própria área da diplomacia. A 

diplomacia em si se concentra nas relações interestatais que envolve diversas 

temáticas - comércio, acordos econômicos, meio ambientes, assuntos militares, 

dentre outros. Porém, com a expansão da área da diplomacia, devido à multiplicação 

das temáticas que passaram a compor a agenda internacional, e, sobretudo, a 

preocupação com a salvaguarda da paz e segurança internacionais, houve um 

aumento das obrigações destinadas aos membros das Forças Armadas. Diante disso, 

a diplomacia na área de defesa tornou-se eficaz como ferramenta de prevenção de 

crises (KOERNER, 2006).  

 

5.1 Abordagens histórica, conceitual e propósito  

 

O termo Diplomacia Militar foi constantemente utilizado durante a Guerra-

Fria, sendo uma prática de cooperação na área militar. Porém, após a queda da União 

Soviética e a ruína da bipolaridade ideológica que dominava a conjuntura da época, a 

Diplomacia de Defesa floresce como uma definição que faz menção aos termos de 

cooperação que eram firmados em matéria de segurança internacional, questões 

humanitárias e demais assuntos congêneres (COOPER, 1993; MUTHANNA, 2011). 

A Diplomacia de Defesa floresce no cenário pós Guerra Fria como um 

instrumento que visa atender as novas demandas internacionais na área de Defesa. 

Nesse sentido, a estrutura das Forças Armadas voltou-se no sentido de fortalecer o 

papel da diplomacia como instrumento de constituição da própria política de 

segurança internacional e, por conseguinte, vislumbra-se ela como um mecanismo 

eficaz de prevenção e controle de crises. Em suma, pode-se afirmar que a Diplomacia 

de Defesa se refere a uma nova linguagem política para descrever a cooperação entre 

os Estados nos assuntos pertinente ao setor de Defesa, sendo uma ferramenta 

indispensável para a Política Externa – pois busca sanar as hostilidade e construir 

confiança entre os Estados, a partir da troca de informações e contatos interpessoais 

(COTTEY; FORSTER, 2004). 



 

 

296 

 

Por se tratar de um fenômeno recente, a própria construção conceitual da 

Diplomacia de Defesa é algo relativamente novo no cenário internacional, vindo a ser 

elaborada com base na tentativa dos Estados adaptarem a prática diplomática às 

necessidades que envolvem o mundo da Defesa. Em outros termos, pode-se afirmar 

que o principal objetivo da Diplomacia de Defesa é a concretização das políticas de 

segurança internacionais dos Estados, através de interações estáveis e duradouras 

entre os entes soberanos, no que diz respeito ao setor de Defesa. Desta forma, a 

Diplomacia de Defesa é considerada um dos instrumentos mais importantes em 

Política Externa quando a pauta se refere aos assuntos que tangenciam a realidade de 

Defesa de uma nação (CHEYRE, 2013).  

O termo Diplomacia de Defesa não encontra um consenso na academia, trata-

se de uma construção epistemológica, por isso, a confusão que o termo gera ainda 

não foi sanada. Para alguns, o termo Diplomacia de Defesa se refere à Diplomacia 

Militar, enquanto outros fazem uma distinção entre elas. Há uma ambiguidade no 

termo de Diplomacia de Defesa desde o seu primeiro uso na década de 90 pelos 

ingleses, pois não há um consenso universal sobre a definição dela (WINGER, 2014). 

Quando se refere à Diplomacia de Defesa como sinônimo de Diplomacia 

Militar, tem-se o uso da força militar com base na prática da diplomacia, o que 

permite a realização de algumas tarefas, dentre elas: intercâmbios de oficiais, 

programas de formação combinados entre os Estados, intercâmbios culturais,  visitas 

a navios, visando o fortalecimento dos laços diplomáticos entre os atores 

internacionais soberanos. Nesse sentido, a Diplomacia de Defesa é visualizada como 

parte da doutrina militar e um instrumento de estratégia global (MUTHANNA, 2011). 

Porém, para outros, a Diplomacia de Defesa é um conceito que vai além da 

Diplomacia Militar, ao incorporar os objetivos deste último, bem como fortalecendo 

os laços de confianças entre os atores internacionais, prevenindo as crises, resolvendo 

os conflitos de modo pacífico e por meio do diálogo, e, por fim, garantindo as ações de 

cooperação. Ademais, a execução dessas tarefas leva em consideração os recursos 

humanos – civis e militares – que compõem o quadros de defesa de uma nação, com 

o escopo de implementar as referidas medidas em distintos níveis (COTTEY; 

FORSTER, 2004). 

A Diplomacia de Defesa diz respeito às novas tarefas e funções internacionais 

realizadas pelas Forças Armadas, focada na implementação da política de segurança 
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do Estado, buscando criar condições estáveis e de longo prazo nas relações entre os 

Estados quando a matéria é Defesa (CHEYRE, 2013).  

Os britânicos foram os primeiros, na década de 90, a tentar definir a 

Diplomacia de Defesa, a fim de introduzi-lo no documento Estratégico Defense 

Review. Desta forma, a Diplomacia de Defesa na visão deles é considerada o uso 

pacífico das ferramentas de defesas para alcançar resultados políticos por meio das 

relações bilaterais e multilaterais entre os Estados (DODD; OAKES 1998, p. 22).  

Esse conceito não leva em consideração as operações militares na prática da 

Diplomacia de Defesa, visto que esta se ocupa da cooperação entre os Estados - busca 

estabelecer um elo de confiança entre as partes soberanas para que desta forma seja 

possível aperfeiçoar as Forças Armadas e prevenir os conflitos internacionais 

(MUTHANNA, 2011). 

Segundo Du Plessis (2008), a Diplomacia Militar se restringe a ação militar na 

prática da diplomacia direta, como os adidos militares. Enquanto que a Diplomacia 

de Defesa diz respeito às Forças Armadas de um país atuando em todas as áreas da 

política de defesa. Diante disso, o termo Diplomacia de Defesa é mais amplo e 

abrange as ações e práticas dentro de um ambiente militar que contribui para a 

expansão da projeção de poder, por meio das negociações. Portanto, ela é vista como 

o uso não violento da estrutura de defesa de um país, para promover determinado 

objetivo estratégico e político em âmbito global, através da cooperação 

(MUTHANNA, 2011). 

Observa-se que a Diplomacia de Defesa nasce como uma resposta à nova 

conjuntura que o fim da Guerra Fria apresentou, justificado pela necessidade política 

de definir os objetivos e tarefas dos departamentos de defesa de um Estado, com o 

fim de sanar as adversidades que o novo cenário apresenta, razão pela qual a 

Diplomacia de Defesa possui uma relação direta com a política internacional 

(COTTEY; FORSTER, 2004). 

Geralmente os objetivos que a Diplomacia de Defesa revela são: (i) reduzir a 

chance dos conflitos ocorrerem e aumentar a confiança entre os Estados; (ii)  auxiliar 

no desenvolvimento global por meio das medidas pacíficas de resolução de conflitos; 

(iii) criar relações duradouras entre os Estados; (iv) acompanhar as deliberações 

acerca das legislações em matéria de segurança; (v) fortalecer o diálogo entre os 

atores internacionais e não internacionais (MURPHY, 2012). 
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As principais áreas da Diplomacia de Defesa são: (i) cooperação entre os 

representantes civis e militares; (ii) educação e treinamento militar; (iii) exercícios 

militares; (iv) missões e operações militares; (v) cooperação de inteligência e troca de 

informações sobre a política de defesa e demais questões de segurança; (vi) 

cooperação dentro de organizações e alianças internacionais de segurança; (vii) 

controle de armas, (viii) desarmamento e construção de confiança medidas; (ix) 

cooperação jurídica e legislativa; (x) cooperação na área de indústrias de defesa; (xi) 

apoio às forças armadas de outros países (WINGER, 2014). 

Toda a riqueza da prática da Diplomacia de Defesa revela a sua importância 

para a política internacional, visto que devido à diversidade de atuação, além de os 

objetivos que ela se propõe a executar, demonstra que é difícil estabelecer um modelo 

universal deste tipo de diplomacia. Em outras palavras, os Estados buscam elencar 

uma Diplomacia de Defesa que possa atender as suas necessidades de Política 

Externa, mas que seja compatível com todos os Estados. Igualmente, nada obsta que 

eles adequem a diplomacia na área de defesa dando prioridade para as temátic as que 

achar pertinente (KOERNER, 2006).  

 

6 CONCLUSÃO 

 

A partir da perspectiva da Escola Inglesa, onde há ordem, haverá sociedade, 

visto que as práticas comuns, fruto das interações entre os atores internacionais 

soberanos, revelam o estabelecimento de uma sociedade no ambiente internacional. 

Sendo assim, a manutenção da ordem se dá por meio das instituições, isto é, um 

conjunto de hábitos e práticas moldados para a realização de objetivos comuns. As 

instituições conseguem interligar os atores, fazendo-os sentirem pertencentes a uma 

sociedade de valores, atribuindo obrigações e direitos a eles, visto que são construídas 

normativamente e historicamente, e se multiplicam no cenário internacional. 

Observou-se que a Escola Inglesa, por meio de seus principais expoentes - 

Hedey Bull e Wight-, ainda que tenha se detido sobre as discussões acerca da 

sociedade e instituições internacionais, apresenta uma base distinta quando o 

assunto é a ordem internacional. Enquanto para Bull, a ordem internacional está 

fundamentada nas relações que os Estados os unem além dos padrões de 

comportamento compartilhado entre eles, Wight compreende que apenas a ligação 

cultura entre os Estados possibilita a existência da sociedade internacional.  
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Destarte, uma vez que a ordem internacional é mantida por meio das regras, 

instituições e interesses em comuns, a diplomacia - considerando a sua sobrevivência 

ao longo das eras- é considerada uma instituição que constitui a natureza da política 

internacional, estando relacionada às funções estatais, visto que é um meio de diálogo 

e debate entre eles.  

Ao se tratar da Diplomacia de Defesa, esta revela o propósito político e com 

escopo mais amplo do que uma mera cooperação militar, uma vez que vai além das 

relações militares. Em síntese, ela envolve um conjunto de elementos que não se 

resume a esfera militar, compreendendo, também, os assuntos estratégicos e de 

cunho político, razão pela qual se sustenta a sua importância para a sociedade 

internacional, sobretudo quanto à preservação da paz e segurança internacionais. 

Sabe-se que a sociedade internacional busca garantir a ordem - sendo a 

estrutura de conduta social que objetiva alcançar certo resultado a fim de promover 

as metas ou valores primários (a garantia da vida, a execução dos acordos e o 

cumprimento das promessas). Desta forma, a prática diplomática se desenvolveu e 

constitui uma ferramenta indispensável ao aparato estatal, principalmente no cenário 

contemporâneo, marcado pela interdependência dos Estados. Igualmente, ela é o 

veículo oficial de comunicação entre os agentes estatais de distintos países, com o 

propósito de mitigar os conflitos de interesses, viabilizando a manutenção do diálogo 

entre as unidades políticas independentes.  

Portanto, os Estados são compelidos a levar em consideração todos os fatores 

que se encontram além de suas fronteiras e tem capacidade de afetar a sua política 

interna e externa, a fim de salvaguardar a sociedade internacional. Por isso, há uma 

necessidade de diálogo entre os membros do sistema internacional, o que já revela a 

importância da diplomacia para a concretização das relações interestatais. E, 

principalmente após o fim da Guerra Fria, a relação da diplomacia com a temática de 

segurança internacional se fortaleceu, visto que a desmilitarização, após a ruína do 

mundo bipolar, favoreceu a ampliação do escopo de atuação das Forças Armadas 

para além de suas atividades típicas – possibilitando o florescimento da diplomacia 

de defesa.  
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CAPÍTULO XIII 

 
REFLEXOS DA PANDEMIA PARA OS FLUXOS IMIGRATÓRIOS DE 

VENEZUELANOS E BOLIVIANOS EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE 

 

Eduardo Freitas Gorga* 

RESUMO 

 

O Brasil é ator geopolítico de destaque na América do Sul; de todos os regimes e 

formas de governo e Estado existentes, as conformações políticas e psicossociais 

brasileiras são referências e revelam, como fato inconteste, que a democracia é a 

melhor opção para a sociedade atual, principalmente se comparada ao caos vivido na 

Venezuela e na Bolívia, o que atrai imigrantes para o território brasileiro em busca de 

melhores condições de vida. Em 2020, a pandemia propagada em escala mundial 

gerou o fechamento e o controle da circulação e dos acessos de pessoas pelas 

fronteiras, por meio da Operação Covid-19. Os impactos da Política Externa 

Brasileira (PEB) nos deslocamentos migratórios, advindos das ações de contenção da 

proliferação da pandemia, repercutiram de distintos modos no entorno estratégico do 

país. O governo federal utilizou os seus níveis decisórios superiores, Ministério da 

Defesa (MD) e Ministério das Relações Exteriores (MRE), planejando o modus 

operandi a ser adotado nas fronteiras, empregando o Exército e demais instituições 

federais, com notória prioridade para a Operação Acolhida, no norte do país. Dessa 

forma, os imigrantes, indiscutivelmente, sofreram influência das ações dos mais altos 

escalões governamentais, refletindo desafios à PEB e ao Exército na faixa de 

fronteira. Por conseguinte, essa pesquisa desenvolveu específica análise comparativa 

do decorrer da pandemia, atinente aos fluxos imigratórios bolivianos e venezuelanos, 

respectivamente, a partir das fronteiras de Corumbá, município situado no Mato 

Grosso do Sul, e Pacaraima, no estado de Roraima, com destino ao Rio Grande do 

Sul, região reconhecida por oferecer excelentes oportunidades de emprego e de 

qualidade de vida aos seus cidadãos. 

 
* Mestrando em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Pesquisador vinculado ao G.T. em Direito Internacional Humanitário do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Segurança Internacional da UNB. 
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Palavras-chave: Fronteira. Imigrantes. Bolivianos. Venezuelanos. Pandemia. 

 

ABSTRACT 

 

Brazil is a prominent geopolitical actor in South America; of all existing regimes and 

forms of government and state, Brazilian political and psychosocial conformations 

are references and reveal, as an undisputed fact, that democracy is the best option for 

today's society, especially when compared to the chaos experienced in Venezuela and 

Bolivia. , which attracts immigrants to Brazilian territory in search of better living 

conditions. In 2020, the pandemic propagated on a worldwide scale led to the closure 

and control of the movement and access of people across borders, through Operation 

Covid-19. The impacts of the Brazilian Foreign Policy (PEB) on immigration 

displacement, arising from the actions to contain the proliferation of the pandemic, 

had repercussions in different ways in the strategic environment of the country. The 

federal government used its higher decision-making levels, the Ministry of Defense 

(MD) and the Ministry of Foreign Affairs (MRE), planning the modus operandi to be 

adopted at the borders, employing the Army and other federal institutions, with a 

notorious priority for Operação Acolhida, in the north of the country. In this way, 

immigrants were undoubtedly influenced by the actions of the highest levels of 

government, reflecting challenges to PEB and the Army on the border strip. 

Therefore, this research developed a specific comparative analysis of the course of the 

pandemic, regarding the Bolivian and Venezuelan immigration flows, respectively, 

from the borders of Corumbá, a municipality located in Mato Grosso do Sul, and 

Pacaraima, in the state of Roraima, destined for the Rio Grande do Sul, a region 

recognized for offering excellent job opportunities and quality of life for its cit izens. 

 

Keywords: Border. Immigrants. Bolivians. Venezuelans. Pandemic. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Desde o longínquo passado, a historiografia relata que as migrações são 

fenômenos naturais e constantes. “Os movimentos migratórios são inerentes à 

condição humana e migrar é um direito humano universal. Algumas pessoas migram 
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por escolha, outras são forçadas a esse deslocamento” (SJMR, c2020). Durante o 

quarto século, nas fronteiras do Império Romano Ocidental (macrorregião 

considerada a partir do Oeste da atual Itália) ocorreu o compartilhamento de culturas 

entre os romanos, hegemônicos à época, e os diferentes povos bárbaros. Nessas 

regiões limítrofes, as comunicações eram dificultadas pelas várias línguas e dialetos 

existentes entre cada segmento; sendo importante ressaltar que a necessidade de 

interações, inicialmente, decorreu das comercializações de bens e produtos.  

Ademais, os bárbaros tentaram, ao máximo, preservar suas características 

identitárias, até por meio de rebeliões nas províncias, diante das explorações 

impostas pelos terceirizados (funcionários) do Império Romano. Além dessas 

cobranças de impostos, foram comuns as perseguições de cunho religioso, sendo 

essas últimas advindas diretamente da vontade do próprio imperador. Ao seu tempo, 

originados pelas invasões bárbaras, os limites fronteiriços da Europa contemporânea 

foram configurados desde as formações dos reinos, bem como da evolução dos 

Estados-nação, trazendo períodos, por vezes, de lentas transições no cenário do velho 

continente europeu. 

De modo análogo e em comparação ao presente, a historiografia mundial 

revela processos cíclicos com o passar dos séculos. Paralelamente, no que tange ao 

“novo mundo” descoberto pelos europeus, vale frisar que, atualmente, a América 

Latina possui 36 fronteiras e 155 pontos fronteiriços (QUIRÓS, 2021). Nesse 

contexto, em 2020, as fronteiras da América do Sul foram amplamente monitoradas 

por todas as nações vizinhas e, por meses, tiveram o tráfego restrito. Logo, observa-se 

que o movimento internacional de pessoas é parte integrante de um mundo 

globalizado; além disso, a migração é uma resposta às crescentes desigualdades 

globais, razão pela qual justifica o diálogo internacional e a busca por uma 

governança internacional da migração. 

A mobilidade das pessoas através das fronteiras remonta à própria criação 

delas, visto que muitos migrantes se deslocam em busca de melhores condições de 

vida, ou para resolver algum problema como pobreza, falta de trabalho, exclusão 

social, violência generalizada, perseguição, violações dos direitos humanos, conflito 

armado, dentre outras situações. Diante disso, alguns chegam a recorrer aos canais 

de migração irregulares, seja por meio de contrabandistas ou vítimas de traficantes. A 

situação fica mais complexa com a chegada dos migrantes nos territórios dos Estados 
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dos quais não são nacionais, pois há o risco de serem retidos em trânsito e, até 

mesmo, a detenção prolongada.  

À vista disso, a migração no contexto da globalização revela vários desafios, 

essencialmente no que diz respeito a garanti dos direitos humanos a esta categoria de 

pessoas. Sem a efetivação das normas de direitos humanos a integração dos 

migrantes nas sociedades em que se encontram torna-se inócua, por isso, a tutela dos 

direitos humanos deve ser traduzida em interesse público em favor dos migrantes, 

haja vista que apenas desta forma será possível enxergar a migração como um 

facilitador para o desenvolvimento humano.  

Em outras palavras, a governança internacional da migração deverá ser 

fundamentada em normas legais e estruturas organizacionais que regulam e moldam 

como os Estados agem em resposta à migração internacional, abordando direitos e 

responsabilidades e promovendo a cooperação internacional. Em suma, as políticas e 

programas de migração de países individuais, acordos internacionais, fóruns 

multilaterais devem ser promovidos tendo como pauta a migração. Sendo assim, 

torna-se possível abordar os desafios à proteção dos direitos humanos aos imigrantes, 

por meio do envolvimento de todas as partes interessadas.  

Em relação à atuação do governo brasileiro, cabe ressaltar, segundo a Agência 

da Organização das Nações Unidas para Refugiados, que “o Brasil sempre teve um 

papel pioneiro e de liderança na proteção internacional dos refugiados. Foi o 

primeiro país do Cone Sul a ratificar a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados 

de 1951, no ano de 1960” (ACNUR, c2022), razão pela qual justifica o presente estudo 

que será norteado pela análise dos fluxos migratórios bolivianos e venezuelanos, 

respectivamente, a partir das fronteiras de Corumbá, município situado no Mato 

Grosso do Sul, e Pacaraima, no estado de Roraima, no decorrer da pandemia, com 

destino ao Rio Grande do Sul, estado reconhecido por oferecer excelentes chances de 

trabalho e de qualidade de vida aos seus habitantes. 

A escolha pela análise da conjuntura brasileira deve-se a relevância da 

cooperação e emprego mútuo entre órgãos executantes do Ministério da Defesa (MD) 

e do Ministério da Justiça (MJ) no combate à proliferação da pandemia a partir das 

fronteiras, e as tratativas necessárias à comunidade de migrantes. Por meio da 

Portaria n.º 1.232 do MD, de 18 de março de 2020, foi aprovada a Diretriz Ministerial 

de Planejamento n.º 6, que regulou o emprego das Forças Armadas em todo o 
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território brasileiro para apoio às medidas deliberadas pelo governo federal voltada 

para a mitigação das consequências da pandemia da Covid-19 (BRASIL, 2020).  

Como reflexo da pandemia, ocorreram significativas deportações no decorrer 

da operação Covid-19, pessoas perderam o contato com familiares e, ainda, deixaram 

de ter acesso aos meios de saúde brasileiros, notoriamente mais bem aparelhados que 

os municípios fronteiriços vizinhos, incluindo famílias de bolivianos e de 

venezuelanos, cujos países encontram-se em grave crise, o que colaborou para o 

agravamento da situação dos imigrantes a partir do impedimento de acesso ao Brasil. 

 

2 FLUXOS MIGRATÓRIOS DIRIGIDOS AO SUL DO BRASIL 

 

É “[...] muito comum encontrarmos casos de imigrantes que se referem ao 

Brasil como um lugar paradisíaco e que deu a eles condições de viver decentemente” 

(OLIVEIRA, 2004 apud CAMPOS, 2011, p. 36).  

 

IMIGRANTES NO BRASIL DE 2011 ATÉ1 2020 

País Residentes Temporários Total 

Bolívia 3.540  52.100  55.640 

Venezuaela 8.933 163.373 172.306 

 

NÚMERO DE FILHOS NASCIDOS VIVOS DE IMIGRANTES NO BRASIL, 

SEGUNDO O PAÍS DA MÃE2 

País 2017 2018 2019 

Bolívia 2.979  3.159 3.285 

Venezuaela 535  1.713  3.817 

 

Como exemplo, eles buscam oportunidades na região Sul do Brasil, em 

especial no Rio Grande do Sul, com significativo apoio de organizações não 

governamentais, como o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR). “Entre 

abril de 2018 e agosto de 2021, o estado do Rio Grande do Sul recebeu 8.234 pessoas 

venezuelanas por meio da estratégia de interiorização do Governo Federal” 

(MIGRACIDADES, 2021b, p. 09). De abril de 2018 até abril de 2022, 74.375 

 
1 (CAVALCANTI; OLIVEIRA; SILVA, 2021) 
2 (CAVALCANTI; OLIVEIRA; SILVA, 2021) 
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venezuelanos foram interiorizados no Brasil, por meio do processo assistido, 

conforme segue: 

 

Municípios que mais 

receberam venezuelanos3 

Manaus Curitiba São Paulo Dourados Porto Alegre 

5.287 5.014 4.163 3.207 2.492 

Estados que mais 

receberam venezuelanos4 

PR SC RS 

12.868 12.689 10.874 

 

2.1 Bolivianos em situação de vulnerabilidade  

 

Nesse ínterim, a operação militar denominada Covid-19 perdurou de março 

até setembro. No mencionado período, conjuntamente, as seguintes instituições 

federais estiveram presentes nas fronteiras da região Centro-Oeste e Norte, em 

parceria coordenada pelas Forças Armadas: Receita Federal, Polícia Federal, Polícia 

Rodoviária Federal e Força Nacional. Dessa forma, foram realizadas ações de 

descontaminação de áreas públicas, além do controle dos acessos pelas rodovias, 

estradas e trilhas secundárias, por vezes clandestinas, também conhecidas como 

“cabriteiras”. Em Corumbá, cidade carinhosamente conhecida como capital do 

Pantanal, fronteira com Puerto Quijarro, Bolívia, sob a coordenação do 6.º Distrito 

Naval, Organização Militar da Marinha de Ladário, município vizinho, o Exército 

cumpriu as missões atinentes à Operação Covid-19, por meio da 18.ª Brigada de 

Infantaria de Fronteira (18ª Bda Inf Fron) e das demais instituições federais 

supracitadas. 

 

A cidade de Corumbá está ladeada no território brasileiro por Ladário e, no 
boliviano, por Puerto Quijarro e Puerto Suarez. Esta complexa conurbação 
possui, aproximadamente, 170 mil habitantes, sendo que esta cidade 
exerce função central nas relações econômicas e nos fluxos imigratórios ali 
estabelecidos, além de, oficialmente, ser considerada cidade gêmea a 
Puerto Quijarro (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2017, p. 240). 

 

“A migração irregular através das fronteiras internacionais é um fenômeno do 

qual pouco se sabe. Na verdade, as estatísticas oficiais – baseadas principalmente no 

 
3 Disponível em: https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/informe-de-interiorizacao-abril-
2022.pdf. Acesso em: 06 mar. 2022.  
4 Disponível em: https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/informe-de-interiorizacao-abril-
2022.pdf. Acesso em: 06 mar. 2022.  
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número de chegadas e/ ou migrantes detidos na fronteira – são limitadas” (QUIRÓS, 

2021). Assim sendo, a fim de subsidiar o estudo em tela, no decorrer de 2020, como 

resultado parcial das operações militares na faixa de fronteira, em matéria do Jornal 

Diário Corumbaense, veículo de comunicação de grande circulação, observou-se que 

o Exército havia deportado 740 estrangeiros, entre homens e mulheres: 

 

Do total de estrangeiros, 387 são bolivianos e 3 peruanos. O restante, 350, 
não tinha documentação. Todos tentaram entrar em território brasileiro 
por trilhas clandestinas. A fronteira entre Brasil e Bolívia, está fechada, dos 
dois lados, desde março, como medida de enfrentamento ao coronavírus. 
Somente a passagem para o transporte de cargas é permitida (CABRAL, 
2020). 

 

No mesmo sentido, dentre os vários desafios impostos pela pandemia, destaca-

se nessa pesquisa o controle da entrada de imigrantes no território brasileiro, via 

Corumbá, o que pode corroborar com o tráfico de pessoas para os diversos fins: 

 

Um grupo de sete bolivianos foi preso na madrugada, ao tentar entrar no 
Brasil de forma clandestina, na fronteira de Puerto Quijarro com Corumbá. 
De acordo com a ocorrência, o grupo entrou no país por uma trilha ilegal, 
de cerca de 100 metros, próxima a linha internacional, e que termina em 
um córrego muito perto da Receita Federal de Corumbá. A fiscalização 
estava atenta, com os militares do Exército frustrando a entrada dos 
bolivianos por volta das 5 horas da manhã desta quarta (GODOY; 
TUMELERO, 2020). 

 

Não há dúvida de que a fronteira constitui área de coexistência de imigrantes; 

sobre ela explodem rivalidades, preconceitos, ilicitudes, deterioração ambiental; ao 

mesmo tempo em que surgem harmonia e convivência agradável, conforme Oliveira 

(2009). Entretanto, a operação Covid-19 impôs que fossem adotados critérios de 

reciprocidade em relação aos respectivos países limítrofes. Com isso, devido ao 

fechamento da fronteira de Puerto Quijarro por decisão do governo boliviano, o 

município vizinho, Corumbá, também teve seus acessos bloqueados por tropas do 

Exército. 

 

Corumbá/MS, localizada no centro de uma conurbação internacional, 
considerada cidade gêmea com o município de Porto Quijarro na Bolívia é 
reconhecida por sua integração comercial e cultural com a Bolívia, além de 
possuir grande fluxo de migrantes internacionais bolivianos que diariamente 
cruzam a fronteira para práticas comerciais ou ainda, na busca de 
atendimentos de políticas públicas locais, especialmente as de educação 
(MIGRACIDADES, 2021a, p. 32). 
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Desde o passado, nessa cidade afloram distintas territorialidades em que não 

só brasileiros e bolivianos podem conviver, mas também europeus e asiáticos, além 

de imigrantes oriundos da América Central na atualidade. Em "Viagem ao redor do 

Brasil" (1880), livro publicado pelo Dr. João Severiano da Fonseca, nessa região, 

segundo os quadros estatísticos do Tenente-Coronel Portocarrero, em 1862, havia 

732 homens brasileiros e 394 brasileiras, além de 34 escravos, sendo os demais 

imigrantes de diversas nacionalidades, como argentinos, portugueses, italianos, 

bolivianos, franceses, alemães, espanhóis e orientais. Ademais, Maia (2020) salienta 

sobre a chegada de palestinos, em razão da ocupação de seu território por Israel: “[…] 

iniciou por alguns motivos como a indefinição da terra natal em decorrência de 

conflitos políticos e religiosos” (MAIA, 2020, p. 35). 

Ressalta-se que na capital do Pantanal ocorre uma iniciativa exemplar para 

outras fronteiras, notadamente no que se refere à solidariedade e à assistência social 

aos imigrantes, cujo merecido destaque cabe ao Circuito de Apoio ao Imigrante. 

 

Sensibilizados com as necessidades do imigrante que chega a Corumbá, 
professores do Campus do Pantanal da Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul se uniram com o objetivo de construir um espaço para que 
todos os órgãos que atendem imigrantes na cidade possam atuar em 
conjunto. A iniciativa tem como finalidade oferecer melhores condições de 
acolhimento àquele imigrante, refugiado e apátrida (sem pátria) que chega 
ao município (GALVÃO, 2015). 

 

2.2 Venezuelanos em situação de vulnerabilidade  

 

Já no Norte do país, em Pacaraima-RR, a Operação Acolhida seguiu em 

vigência, mesmo com a Covid-19, “[...] foi criada para receber com dignidade os 

imigrantes oriundos da Venezuela, país que enfrenta crise político-econômica e êxodo 

de milhares de pessoas. É baseada em três pilares: acolhimento, abrigamento e 

interiorização” (BRASIL, 2019).  

 

A mais notória onda migratória que o Brasil recebe advém da Venezuela, 
dado o contexto político social daquele país. Recordemos que, ao final do 
século XX, Hugo Chaves chegou ao poder na Venezuela. Falecendo em 
2013, deixou o poder para seu indicado ao cargo, Nicolás Maduro, atual 
presidente. Devido a uma série de questões conjunturais, o país vem 
passando por dificuldades que têm levado milhões de venezuelanos a 
deixar o país em busca de novas oportunidades. A Venezuela possui 
aproximadamente 2.199 km de fronteira com o Brasil (12,2% das fronteiras 
terrestres brasileiras), além de limites com a Colômbia e a Guiana. O 
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Estado venezuelano de Bolívar faz fronteira com os estados do Amazonas e 
Roraima (FRANCHI, 2019). 

 

Como contraste aos casos de deportações de Corumbá, em Pacaraima a 

situação vivenciada é diferente: “Ao entrar no país, o imigrante dirige-se ao Posto de 

Recepção e Identificação. Enquanto aguarda atendimento, conta com água, lanche e 

banheiros. [...] realizando a expedição de documentos e oferecendo auxílio médico ao 

imigrante em sua chegada” (ALVARENGA, 2019). 

 

Desde 2014, registramos o aumento dos fluxos migratórios no estado, tendo 
atingido seu ápice em 2019 e apresentando, momentaneamente, um 
equilíbrio. Em Roraima, registra-se em torno de 100 mil migrantes, o que 
demanda a qualificação e ampliação do atendimento para esse público-alvo, 
considerando também que Roraima tem sido porta de entrada de fluxos 
migratórios no Brasil (MIGRACIDADES, 2021c, p. 40). 

 

A complexa estrutura destinada aos imigrantes da Venezuela deve-se à 

incapacidade declarada pelo governo estadual, o que demandou o pedido de apoio 

federal. “A federalização do atendimento humanitário aos migrantes e solicitantes de 

refúgio venezuelanos em Roraima, principal porta de entrada da Venezuela no Brasil, 

atendeu solicitação das autoridades de Roraima, especialmente nas cidades de Boa 

Vista e Pacaraima [...]” (BRASIL, 2018). 

 

Em 2018, foi editada a Medida Provisória n.º 820/2018, posteriormente 
convertida na Lei n.º 13.684, de 21 de junho de 2018. Essa lei dispõe sobre 
ações de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação 
de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise 
humanitária, aplicando-se especialmente ao caso dos migrantes e 
refugiados venezuelanos. Na mesma época, foi editado o Decreto n.º 
9.286/2018, que institui a governança da Operação Comitê Federal de 
Assistência Emergencial, com a participação direta de 12 ministérios, 
coordenada pela Casa Civil da Presidência da República e definiu um 
Coordenador Operacional para organizar os trabalhos em Roraima 
(BRASIL, 2018). 

 

Com o início do novo governo, em janeiro de 2019 foi dada a largada para a 

segunda fase da Operação Acolhida, com um novo decreto de governança da 

Operação – Decreto n.º 9.970/2019. O Comitê Federal de Assistência Emergencial, 

coordenado pela Casa Civil, e o coordenador Operacional Local foram mantidos. O 

decreto inovou com a instituição de Subcomitês Federais: Ordenamento de Fronteira; 

Acolhimento; Interiorização; e Saúde. Para tanto, “[...] Marinha, Exército e 

Aeronáutica prestam apoio logístico à operação com ações em infraestrutura, 
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transporte, saúde e administração. Agências da ONU e entidades da sociedade civil 

prestam apoio dentro da operação também” (BRASIL, 2018). 

Não obstante, aos problemas existentes nos campos político e econômico do 

seu país, a situação psicossocial dos imigrantes venezuelanos foi agravada por ocasião 

da Covid-19, fato notoriamente observado em Pacaraima-RR, primeiro acesso para 

interiorização no Brasil. 

 

O fechamento das fronteiras internacionais que ocorreu em grande parte do 
mundo para conter a pandemia da Covid-19 trouxe consequências 
econômicas e sociais que afetaram a população mundial de muitas maneiras. 
Neste marco, mulheres, meninas e migrantes são os grupos mais vulneráveis 
e, portanto, os mais expostos à insegurança e à violência criminal (QUIRÓS, 
2021). 

 

3 REFLEXOS DA PANDEMIA PARA OS FLUXOS IMIGRATÓRIOS 

 

 

Migrantes 

registrados 

Ano Corumbá - 

MS5 

Roraima6 Rio Grande do 

Sul7 

2018 249 18.413 10.982 

2019 244 46.265 12.403 

2020 93 16.554 8.141 

2021 121 10.548 3.890 

Principais 

nacionalidades 

Média no Séc. 

XXI 

88% 

bolivianos 

97% 

venezuelanos 

24% uruguaios 

7% venezuelanos 

 

 

 

Principais pedidos 

de asilo pendentes 

para refugiados 

venezuelanos8 

Peru EUA Brasil 

531,8 mil 246,7 mil 85,7 mil 

Dados atualizados até 31 de dezembro de 2021. 

 

 
5 (MIGRACIDADES, 2021a)  
6 (MIGRACIDADES, 2021c) 
7 (MIGRACIDADES, 2021b) 
8 Disponível em: https://r4v.info/es/situations/platform/location/7509. Acesso em: 06 mar. 2022.  
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4 CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho ambiciona o fortalecimento do avanço do debate acadêmico e 

científico, bem como o enriquecimento de informações bibliográficas e empíricas 

atinentes ao trato com os imigrantes, a partir das fronteiras nacionais. É de suma 

relevância que a alta política nacional, MD e MRE, sendo o primeiro responsável 

pelas ações do limite fronteiriço para o interior do território e o segundo, em sentido 

inverso, a partir da fronteira para o exterior, deixe de adotar tratamento diferenciado 

frente aos desafios existentes no entorno estratégico do país, contribuindo, a exemplo 

do caso dos imigrantes venezuelanos, para o acolhimento em Pacaraima e, no mesmo 

período, para o impedimento da entrada de bolivianos via Corumbá. 

Nota-se a necessidade do desenvolvimento de medidas de tratamento mais 

igualitárias aos imigrantes, independentemente da região do país de acesso e de 

destino. Vale salientar que, em alinhamento com as deliberações e com as restrições 

governamentais brasileiras ao avanço imigratório, simultaneamente, aos militares 

cabe vigiar e defender toda faixa de fronteira do território nacional, cujos crimes 

transfronteiriços constituem grave ameaça constante.  

Finalmente, ainda que o Exército seja mantido em missões subsidiárias, como 

a Operação Covid-19 e a Operação Acolhida, respectivamente em Corumbá e 

Pacaraima, os impactos das suas atribuições sobre os imigrantes podem ser 

equiparados e atenuados, impedindo que esses indivíduos, por vezes em busca de 

refúgio, tenham sua situação de vulnerabilidade social aumentada com exposição, 

por exemplo, ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas, para exploração sexual, 

tráfico de órgãos e tecidos ou adoção ilegal.  
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