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PALAVRAS DOS ORGANIZADORES

Há alguns anos atrás, a Faculdade de Direito da Universidade Lusófona do Porto 
(actual Faculdade de Direito e Ciência Política) e a Pontifícia Universidade Cató-
lica de Minas Gerais iniciaram um caminho de intercâmbio de conhecimento dos 
ordenamentos jurídicos português e brasileiro que passou pela realização de En-
contros em ambos os lados do Atlântico. Tendo sido publicado um livro no ano de 
2013, é este o momento para darmos à estampa um outro livro, onde se incluem 
as actas do Encontro “As novas fronteiras do Direito” (2014, ULP). Aos artigos 
dos Colegas que naquele evento participaram juntaram-se outros mais. Não só de 
Colegas brasileiros, como também de Colegas portugueses.

Vicissitudes várias fizeram com que a presente publicação apenas agora fosse pos-
sível, o que, naturalmente, se reflecte na actualidade de alguns textos. O livro é, 
pois, o espelho do momento em que se deu início à obra. Ainda assim, os Organi-
zadores consideraram que esta publicação continua a ser pertinente.

Como sempre acontece nestes casos, uma palavra de agradecimento é devida. As-
sim, a primeira vai para a actual Direcção da Faculdade de Direito e Ciência Políti-
ca, na pessoa do Senhor Professor Doutor Cândido de Oliveira, quem, em hora de 
encruzilhada, nos incentivou a escolher o caminho que deveria ser seguido. Uma 
segunda palavra de agradecimento é devida à Administração da COFAC, na pes-
soa do Senhor Professor Doutor Manuel Damásio, por estar sempre disponível. 
Por fim, mas não em último, um agradecimento à Reitoria da ULP, na veste da 
Senhora Professora Doutora Isabel Babo que, acalentando os nossos sonhos e pro-
jectos, faz com que eles sejam mais fáceis de concretizar.

Porto, Setembro de 2016 

Os Organizadores
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FRONTEIRAS

FUNDAMENTAIS
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A JUSTIÇA COMO VIRTUDE POLÍTICA

LINDOMAR ROCHA MOTA
Doutor em Filosofia da História e do Direito

PUC Minas

1. INTRODUÇÃO

O tema da justiça ganha relevância e urgência cada vez mais no discurso acadêmi-
co. E, como se sabe, antecede de muito a preocupação prática e efetiva da cotidia-
nidade.

Os infindáveis discursos jurídicos que opõe defesa e acusação parecem girar numa 
antítese eterna, onde vencedores e perdedores abandonam a ideia de justiça sem 
qualquer esforço para vê-la realizada.

Aqui surge um problema estritamente filosófico acentuado mais sobre a nature-
za dos sistemas jurídicos que propriamente sobre a natureza do direito. Pois, do 
ponto de vista desse último parece acertado que o seu fim é alcançar a mais alta 
forma de justiça que um povo consiga atingir. Mas do ponto de vista dos sistemas, 
há de se por a pergunta se o mesmo terá futuro quando sua vida se resumir exclu-
sivamente à dialética de princípios e de fins.

A questão que necessita de abertura, por sua própria urgência, é aquela de se saber 
se um sistema jurídico poderá sobreviver a uma estruturação puramente dialé-
tica, onde não se poderá mais intuir, ainda que indiretamente, a colaboração de 
todos os agentes envolvidos para a implantação lenta e implacável da justiça?
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Essa ideia ecoa na mais saudável tradição do desenvolvimento de nosso sistema 
jurídico. Nela se compreende a participação de todos os personagens revestidos de 
delegação pública para vigiar os passos da justiça. Não há oposição entre os agen-
tes. Da mais alta figura de uma corte suprema até o último dos vigilantes estão 
legalmente revestidos das mesmas prerrogativas: colaborar para evolução do di-
reito – uma evolução que, em última análise, coincide com a possibilidade ou não 
da justiça.

2. A JUSTIÇA POSITIVA

É por demais sabido que o positivismo jurídico de Hans Kelsen pretendia abando-
nar de vez a justiça, enquanto herança advinda da tradição filosófica, sobretudo, 
no que tange a elaboração de um debate articulado sobre a sua necessidade para o 
bom funcionamento do direito.

A reação, sobretudo, por parte de pensadores mais ligados ao filão filosófico do 
direito, contudo, não tardaram, como na exposição bem precisa e elaborada por 
John Rawls, que não só rejeita a tese de que a justiça é estranha ao direito como 
defende a sua permanência como elemento constituinte e intrínseco dele. Rawls 
explicita que

A justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos sis-
temas de pensamento. Embora elegante e econômica, uma teoria deve ser rejeita-
da ou revisada se não é verdadeira; da mesma forma leis e instituições, por mais 
eficientes e bem organizadas que sejam, devem ser reformadas ou abolidas se são 
injustas1.

O debate a respeito da justiça no direito, entretanto, merece uma atenção especial, 
pois sob as observações de Kelsen tornou-se válida a proibição a qualquer tentati-
va de se alcançar no domínio jurídico uma ideia de justiça semelhante as que se 
alcança na filosofia ou na ética.

Referente a essas tentativas impuras ele escreve de maneira bastante irônica:

1 Rawls, John. Uma teoria da jUstiça. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 3
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De todo o grande contingente daqueles que – desde que o ser humano adquiriu a 
capacidade de pensar- se ocuparam da questão da justiça, duas cabeças alçam-se 
muito acima de todas as demais. A primeira, cingida do glorioso esplendor da 
especulação filosófica; a outra, da coroa de espinhos da crença religiosa. Tanto 
quanto o divino Salvador Jesus de Nazaré, apenas o filósofo de Atenas, o “divino” 
Platão, lutou pela justiça2.

De todo modo, na análise prática da vida, seja deSócrates, seja de Jesus não se al-
cançou a dita justiça proposta. É por isso mesmo que Kelsen será tentado a con-
cluir o seu discurso examinando a “apoteose do direito positivo no Criton” de Pla-
tão e não na forma ideal da República, afirmando que no Criton

Ao contrário do que parece, a questão decisiva não é se as leis existentes servem ao 
bem comum, se são justas, mas se o cidadão a elas sujeito tem o direito de decidir 
sobre essa questão. Que ele não o tem e que, portanto, as leis do direito positivo 
podem exigir obediência em quaisquer circunstâncias, é a idéia central do diálogo, 
que se há de colocar entre as últimas obras de Platão3.

É essa realidade do Criton que Kelsen traz para o direito. O desejo de positivida-
de que se entranhou em todos os ramos do conhecimento a partir do século XVII 
pode, finalmente, fazer sua estreia no horizonte jurídico onde serão alocadas as 
mesmas aspirações matemáticas de certeza científica.

Nesse ambiente especialista e delimitado, será, portanto, praticamente impossí-
vel eleger como preocupação principal um tema tão vasto e debatido na história 
do pensamento como é a justiça.

Uma teoria pura do direito deve ser capaz de exonerar essa perspectiva, a fim de 
aproximar as decisões judiciais, o tanto quanto possível, não da ideia, mas de uma 
certeza jurídica de que o principio foi aplicado, como previamente definido no 
âmbito da autoridade publicamente reconhecida e de onde retirou a garantia de 
sua normatividade.

Desse modo, o conflito entre o direito e a filosofia tenderia a se agravar. Sobre o 
renovado positivismo jurídico de Kelsen, retomado em sua Teoria pura do direito 

2 Kelsen, hans. a ilUsão da jUstiça. são Paulo: MaRtins Fonte, 1995. P.1.
3 Kelsen, hans. a ilUsão da jUstiça. P. 516.
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ocorre no horizonte jurídico o desejo de eliminar as reflexões filosóficas, princi-
palmente o infindável debate acerca da justiça.

Kelsen pretende que o tema da justiça seja discutido apenas no domínio da ética, 
e não do direito.

Surgiria, portanto, um direito regulado pelo normativismo, amplamente defendi-
do e difundido pela RevueInternationale de La Theorie Du Droit, fundada em 1926 
por Kelsen, Duguit e Weyr.

O desejo fundamental de qualquer positivismo é a certeza e a eficácia. É assim com 
as ciências experimentais que superaram desde o século XVII o método deduti-
vo de Aristóteles e embocaram pelo caminho seguro da indução, reduzindo-se, 
quando necessário, a etapa da análise que se demonstre com clareza e evidência.

Se o direito é garantido pela norma, então poderá ser medido com base em sua 
aplicação imediata, pois, assim como os processos positivados se repetem numa 
ordem determinada a aplicação do direito também o fará. Estabelecendo, desse 
modo, um critério de precisão que avança significativamente a operacionalidade 
das decisões judiciais.

Do ponto de vista acadêmico, a Filosofia do direito deveria ser substituída por uma 
Teoria geral do direito, muito mais próxima do positivismo jurídico, que a filosofia, 
ainda de braços dados com as antigas doutrinas jusnaturalistas4.

A linguagem de Kelsen é fatalmente positivista do início ao fim. O direito pode 
isolar o seu objeto, assim como as ciências experimentais. Desse modo,

Quando se intitula Teoria “pura” do Direito é porque se orienta apenas para o conhe-
cimento do direito e porque se deseja excluir deste conhecimento tudo o que não per-
tence a esse exato objeto jurídico. Isso quer dizer: ela expurgará a ciência do direito de 
todos os elementos estranhos. Este é o princípio fundamental do método e parece ser 
claro5. 

4 tRoPeR, Michel. a FilosoFia do direito. são PaUlo: martins Fontes, 2008, P. 14.

5 Kelsen, hans.teoria PUra do direito. 4ª. ed. são PaUlo: rt, 2006, P. 53.
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O direito deve se submeter a um processo de purificação a fim de alcançar a sua 
pureza. Kelsen indica as principais contaminações sofridas por ele, que “de ma-
neira desprovida de todo espírito crítico [...] se mesclou à psicologia, à biologia, à 
ética e à teologia”6.

Não há referência à filosofia, mas somente porque já ficou subentendido que o 
problema do direito com a filosofia não é de contaminação, mas de método. Por 
isso, Kelsen, formado no mesmo espaço acadêmico de Hegel, já disse sem uma ci-
tação direta no início da discussão: “a Teoria Pura do Direito [...] tentará responder 
‘o que é’ e ‘como é’ o direito e não à pergunta de como ‘seria’ ou deveria ser’ elabo-
rado. É ciência do direito e não política do direito”7.

Se voltarmos para a introdução da filosofia do direito de Hegel onde se diz: “A 
ciência filosófica do Direito tem por objeto a Ideia do Direito, ou seja, o conceito 
de Direito e sua realização”8, vê-se então que o alvo principal é propriamente ela.

O que exime o direito desse perigo é exatamente a substituição formal da filosofia 
do direito pela teoria geral do direito, não necessariamente, enquanto exigência 
de Kelsen, mas como derivação lógica. 

“A Teoria geral do direito teria como interesse exclusivo analisar o direito em si, 
graças ao emprego de um método científico, e aspiraria ser isenta de qualquer 
julgamento de valor”9. Tanto no desejo de Kelsen quanto no método da teoria 
geral do direito, há de se especular sobre suas dificuldades inerentes.

A primeira e mais eloquente é que o direito não tem como objeto uma realidade 
determinada como a física a química e a matemática. Seu objeto é a sociedade e a 
analise de parâmetros que permitam certas concordâncias acerca daquilo que é 
justo ou não. Os conceitos mudam respeitando os tantos fatores que nem sempre 
podem ser considerados a priori, ainda que por uma teoria mínima.

6 Kelsen, hans.teoria PUra do direito, P. 53.

7 Kelsen, hans.teoria PUra do direito, P. 53.

8 Hegel, g.w. FRiedRich. PrincíPios da FilosoFia do direito. são Paulo: Ícone, 1997, P. 
39.

9 tRoPeR, Michel. a FilosoFia do direito, P. 16.
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A segunda dificuldade diz respeito ao direito real e sua constituição com base nas 
figuras jurídicas que termina por lhe conferir algum tipo de eficácia e aplicação, 
cuja disposição final pode resultar em uma penalidade. Para falar com Locke, pen-
semos na figura do magistrado, seja como parte mais alta de nossa consciência, 
seja como figura de autoridade externa, como exigir que esse indivíduo conduza 
suas decisões isentas de valores e sem nenhuma influência psicológica, religiosa ou 
antropológica?

O alinhamento dessas duas questões é suficiente para uma crítica contundente ao 
desejo de superação da filosofia do direito.

A figura do Estado e do Magistrado como garantidores da eficácia do direito con-
trastam com a pureza da norma, que em si mesmo nada pode, a não ser servir de 
mero objeto de contemplação.

À teoria do direito puro deveria corresponder uma teoria pura das ações. Neste 
ponto residem todas as dificuldades do positivismo jurídico. Pois, não apenas 
os fatos jurídicos não podem garantir essa pureza, mas também os agentes que 
atuam coletivamente ou de modo individual tão pouco podem torná-la efetiva.

Nesse caso, a teoria pura do direito não se parece com uma verdadeira teoria, mas 
se aproxima, para aqueles que prestam atenção ao significado dos termos, a uma 
abstração hipotética que pressupõe certo estágios de coisas, sem lhe conferir ne-
nhum conteúdo prático.

É espantoso que se possa concluir desse modo uma teoria que tem como principal 
finalidade se eximir de qualquer compromisso com a questão da justiça, consi-
derada demasiadamente abrangente no âmbito do direito e em sua aproximação 
fundamental com o empirismo e o método das ciências empíricas.

A insuficiência do positivismo jurídico fez com que, 

Após a Segunda Guerra Mundial, as doutrinas jusnaturalistas, das quais se espe-
rava estabelecessem as bases do direito justo e determinassem os limites do poder 
do Estado sobre os indivíduos, conheceram, sobretudo na Alemanha, uma reto-
mada de interesse, e a expressão ‘filosofia do direito’, que sofrera apenas declínio 
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relativo, passou a ser utilizada mais uma vez para intitular obras ou ensinamento 
universitário10.

Não foi por acaso que o próprio Kelsen se esforçou bastante para demonstrar que 
ele mesmo não acreditava que o direito fosse ou pudesse vir a ser uma ciência 
pura. Puro é somente o método usado para elaboração e compreensão do direito. 
Muitos de seus seguidores seguem esse filão para defendê-lo dos ataques advindos 
da filosofia.

Mesmo considerando essas ressalvas ainda persistem algumas dificuldades; prin-
cipalmente se seguirmos a celebre divisão aristotélica de ciências, que com certeza 
inclui o direito no domínio prático, isto é, pensada em vista da ação. Aristóteles 
nos alerta sobre o perigo de transpor o método de uma ciência teórica, onde pro-
priamente se aplicou o positivismo, para uma ciência de outra natureza, onde 
ação e reflexão devem se ajustar continuamente.  

Mas Kelsen é ressentido com as dificuldades que a parte prática do direito é obri-
gada sustentar: a sua eficácia e aceitação como prerrogativas justas. Muito se dedi-
ca para reduzir o tema da justiça a uma questão meramente filosófica e não do di-
reito. Como ele mesmo explica, a justiça parece uma daquelas ideais inatingíveis 
ao sistema das ciências;

Nenhuma outra questão foi tão passionalmente discutida; por nenhuma outra fo-
ram derramadas tantas lágrimas amargas, tanto sangue precioso; sobre nenhuma 
outra, ainda, as mentes mais ilustres – de Platão a Kant – meditaram tão profun-
damente. E, no entanto, ela continua até hoje sem resposta. Talvez por se tratar de 
uma dessas questões para as quais vale o resignado saber de que o homem nunca 
encontrará uma resposta definitiva; deverá apenas tentar perguntar melhor11

Há uma combinação particular que Kelsen faz entre justiça e felicidade12, que tor-
na ainda mais severa qualquer tentativa de reintroduzi-la como elemento funda-
mental do direito. Mas, Kant havia proibido essa identificação desde a sua Crítica 
da razão prática.

10 tRoPeR, Michel. a FilosoFia do direito, P. 15.

11 Kelsen, hans. o qUe é a jUstiça?. são PaUlo: martins Fontes, 1997, P.1.

12 Kelsen, hans. o qUe é a jUstiça?.P. 2.
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Kelsen, fiel a tradição positivista, que como se sabe aceitou como o mais ilustre 
representante August Conte, e cujas origensremontamao surgimento da própria 
ciência moderna, faz sua última incursão nas teorias jurídicas.

3. UMA TEORIA DA JUSTIÇA

As observações de Kelsen, também baseadas em larga escala sobre a experiência, 
não podem mais ser abandonadas nos debates filosóficos que rondam a validade 
e a extensão dos sistemas jurídicos. Assim também como parece impraticável a 
tentativa de reduzir o tema da justiça apenas a ideias e formulações da filosofia.

Foi pensando nessas condições que John Rawls, outro eminente filósofo do di-
reito, resolveu repensar a proposta de afastamento da justiça das origens dos 
sistemas sociais, dentre os quais o direito, no qual a justiçadesenvolve um papel 
preponderante. Rawls afirma logo na abertura de sua principal obra que “a justi-
ça é a primeira virtude das instituições sociais, assim como a verdade o é para os 
sistemas do pensamento”13.

Ao menos duas questões podem ser apontadas nas pretensões de Rawls. A primei-
ra emerge do próprio título da obra “Uma teoria da justiça”, com o artigo indefi-
nido, que sugere uma espécie particular de justiça a ser considerada na ciência 
do direito e nas ciências políticas; segunda, o tema que propriamente pertence à 
filosofia, e que por isso não pode ser transposto enquanto fundamento para o di-
reito é a verdade e não justiça, que ao contrário lhe pertence de maneira bastante 
específica.Portanto “leis e instituições, não importa o quanto eficientes e bem or-
denadas, devem ser reformadas e abolidas se são injustas”14.

Há, pois, na tradição jurídica do ocidente uma linha bastante credível que liga in-
dissociavelmente o direito com asideias de justiça. Rawls pretende se manter fiel 
a esse filão, mesmo considerando a necessidade de se introduzir uma reflexão do 
tipo mais social e menos filosófica do conceito.

13 Rawls, John. Uma teoria da jUstiça. são PaUlo: martins Fontes, 2002, P.27

14 Rawls, John. Uma teoria da jUstiça, P. 27.
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O que se opera, então, é uma redução do conceito de justiça de modo que possa co-
laborar com as ciências sociais. Rawls recorre a celebre distinção aristotélica entre 
justiça distributiva e justiça como equidade para explicar como a mesma é necessá-
ria ao direito.

Por um lado impõe-se que a justiça, aos moldes platônicos, representa apenas um 
ideal e tem a ver, principalmente, com a verdade que o próprio conceito exige, e 
como tal não toca ao direito, pois se assim fosse, provavelmente se perderia em 
um discurso sem fim. Retirando qualquer possibilidade de vir a ser efetivamente 
praticada.

Mas há um justo político, esse sim com estreitas relações com a ciência do direito.

Em primeiro lugar, seguindo as orientações de Kant e evitando a combinação que 
Kelsen efetuou, essa justiça política está totalmente separada de qualquer ideia de 
felicidade. Aliás, como já ficou claro desde a separação que Locke impôs à justiça 
pública e a liberdade privado dos indivíduos, encarcerando a felicidade nesta últi-
ma e, não mais, no ideal público.

Distingue-se, portanto, dois momentos fundamentais, nos quais Rawls entende 
que a justiça é a determinação preponderante na elaboração do direito. Antes de 
tudo, deve-se considerar uma doutrina restritiva da justiça, dada de antemão por 
aquilo que todos já sabem.

O justo defendido por Rawls é o justo público, que permite a troca de posição entre 
os indivíduos, e como ninguém gostaria de estar no lugar do menos afortunado 
surge uma constatação concreta do conceito de justiça. Assim, um juiz pode de-
fender a lentidão dos magistrados com uma série de exemplos e fatores que jus-
tifiquem essa lentidão, mas, contemporaneamente, ele mesmo não gostaria de 
ocupar o lugar de quem padece uma espera interminável. Nesse caso, ele sabe já o 
que é justo ou não. O mesmo valeria para os sistemas públicos de saúde, a remune-
ração mínima e o direito a igualdade de oportunidade.

A teoria de Rawls, nesse ponto, aproxima-se do imperativo categórico de Kant, 
que aconselha apenas a prática de ações que mesmo sendo particulares possam go-
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zar um consentimento universal. Assim, Kant assegura que uma ação é reconhe-
cida justa quando mesmo retornando contra o seu autor seja acolhida de maneira 
racional e livre.

O indivíduo, por exemplo, que possua alguma dúvida dobre o ato de mentir e não 
sabe se esse ato é justo ou não, pode medir, através da universalização da ideia, e, 
reflexivamente pensar se estaria de acordo em viver numa sociedade onde todos 
pudessem mentir, e, ainda mais, se as suas relações fossem todas fundadas sobre 
a mentira, o que provavelmente não encontraria acolhimento, tornando-se uma 
injustiça publicamente verificável.

Rawls defende que a respeito do justo e do injusto todos já sabem a sua diferença.
Ninguém gostaria de estar no lugar do pobre e desfavorecido. Essa ideia do tu sa-
bes já é forte na tradição filosófica (Rousseau e Kant) e tem sua origem no mundo 
bíblico15.

Chega-se,desse modo, ao princípio de justiça através da refutação – ninguém quer 
estar na pior das situações – , quando essa hipótese é colocada em prática as nor-
mas da justiça emergem internamente.No fundo cada um já sabe o que é justo e o 
que não é.

A abertura de Rawls para a abolição de qualquer sistema legislativo e de institui-
ções que não são considerados justos, ainda que eficientes, aponta na direção de 
que o conceito de justiça seja inegociável em qualquer teoria do direito.

As questões pertinentes ao direito não se resolvem com a eliminação da ideia de 
justiça nem de sua constituição fundamental. Também a sua cientificidade não 
ganharia nada sem ela. Pode-se estruturar, do ponto de vista teórico, um sistema 
eficiente e simples (puro), mas que, de fato não funcionaria.

O direito é ao mesmo tempo ciência teórica e prática, parte da reflexão, mas deve 
produzir resultados; de onde se deduz que a justiça é o único fio condutor que 
pode garantir a sua averiguação em todas as etapas.

15 2Samuel 12,1-15
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É por isso que Rawls parece desconfiar que uma teoria do direito, que, em nome 
da pureza, pretenda simplificar o seu funcionamento termine por não concluir 
aquilo que promete.

A busca da justiça, em sentido filosófico, parece superar todos os limites de uma 
teoria jurídica. Entretanto, a ideia de justiça não é única. Aristóteles mesmo já ha-
via feito uma diferenciação entre a justiça em sentido estreito (distributiva) e a 
justiça em sentido amplo (equitativa), uma distinção que orienta o pensamento 
jurídico de Rawls.

Num sistema bem ordenado, que não significa perfeição, a justiça como equidade 
se transmuta na ideia do justo político, onde, tratando-se de uma ideia, é perfeita-
mente atualizável ao interno de uma sociedade através da reflexão e da razoabili-
dade de seus cidadãos.

Aqui Rawls dá um passo à frente das teorias de Rousseau e Kant, que considera-
vam o estabelecimento da justiça a através de um maior processo de iluminação 
para o primeiro e do desenvolvimento da racionalidade para o segundo. Rawls 
pensa que racionalmente o problema da justiça já foi resolvido, como vimos aci-
ma (tu sabes já),o problema pertinente é a sua prática efetiva.

A racionalidade, por si mesma, parece não possuir instrumentos suficientes para 
garantir a ideia de justiça. Pois, não se tratando de uma justiça filosófica, mas po-
lítica, a sua prática pode conduzir a perdas imediatas de benefícios em sua prá-
tica efetiva.É outro momento complicado da justiça como equidade, aquela que 
de fato importa nos sistemas políticos e jurídicos:convencer os cidadãos, livres e 
racionais, a compactuarem com esse objetivo. Uma preocupação expressa nos se-
guintes termos:

É meu objetivo apresentar uma concepção da justiça que generaliza e conduz ao 
mais alto nível de abstração a celebre teoria do contrato social que encontra, por 
exemplo, em Locke, Rousseau e Kant.16

16 Rawls, John. Uma teoria da jUstiça, P. 27.
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Em uma sociedade democrática o ideal de justiça não pode ser estabelecido por ne-
nhuma constrição que não seja do tipo intelectual. Isso Rawls pretende assegurar. 
Todos devem se convencer de que o critério de justiça, orientando as disposições 
política quanto ao bom funcionamento da sociedade sob as Leis que garantem o 
seu ordenamento, sejam as mais vantajosas possíveis para todos.

Uma sociedade bem ordenada parece ser preferível a todos. Apenas nesse tipo de 
sociedade é que se pode garantir a todos os bens fundamentais, que são: autorres-
peito (self-respect) e autoestima(self-esteem). A eles se ligam as liberdades básicas, as 
rendas e direitos a recursos sociais como, saúde e educação.

Essa ideia é, de maneira particular, a Ideia de justiça que necessita ser reintroduzi-
da no direito. É um princípio mínimo, como é passivo de verificação e de contes-
tação, mas é ai que reside a sua aplicabilidade. Reduzido a compreensão de justo e 
injusto ao horizonte político ele torna-se perfeitamente praticável e pode voltar 
ao centro do direito. Rawls reduz, por exemplo, o princípio da liberdade ao direito 
de ir e vir, como uma acepção verdadeiramente política, sem desprezar que há ou-
tros tantos modos de concebê-la.

Observa-se que já não cabe como meta norteadora da ideia de justiça qualquer coi-
sa que diga respeito à felicidade ou ao bem dos indivíduos. Trata-se apenas de reco-
nhecer o método de elaboração de uma teoria que seja mais vantajosa para todos, 
ainda que mais complicada ou permeada por princípios diversos.

Agora, então, o principal problema da ideia de justiça não é a sua inatingibilida-
de, mas a disposição dos indivíduos em focá-la como objetivo, a fim de percebê-la 
como a mais vantajosaem sua prática efetiva e frente a outra alternativas possí-
veis.

Do ponto de vista da racionalidade Kant já resolveu o problema da justiça. Mes-
mo Aristóteles, quando afirma que ela é algo de proporcional, e, por isso mesmo, 
sensivelmente verificável, já deu uma solução bastante pertinente, e apontou os 
motivos pelos quais o direito não pode abandoná-la.
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Mais urgente, contudo, é identificar as causas pelas quais a justiça ainda parece 
um postulado longínquo.

Aqui, convém alargar, por um instante, a reflexão sobre a justiça. A partir do 
momento que todos os indivíduos livres e racionais têm condições de detectá-
-la, o que lhefalta, então, não é a sua submissão à racionalidade finita, mas uma 
disposição para atualizá-la efetivamente. Principalmente porque essa disposição 
entra no complicado jogo de perdas e ganhos, que Rawls chama de razoabilidade 
para explicar que só passamos da a aplicação dos procedimentos quando eles se 
apoiam: “em premissas verdadeiras” segundo Kant uma representação procedi-
mental que “só é dada pelo imperativo categórico que expressa os requisitos que a 
razão prática pura impõe a nossas máximas racionais”.17

O argumento aqui é semelhante a observação que Aristóteles fez a Sócrates/Pla-
tão ao dizer que,na ética o importante não é conhecer o bem, mas agir bem, dado a 
sua natureza prática.O mesmo vale agora para a observação de Rawls a respeito da 
justiça. Ela não se atualiza porque os indivíduos não estão intelectualmente cons-
tritos a tomá-la como mais vantajosa em relação às alternativas contrárias; o que 
exige a instauração de certos mecanismos que venham a ajudá-lo nessa percepção.

Voltando à prática efetiva das justiças particulares é possível notar que numa so-
ciedade mais ou menos ordenada, considerando que haja sociedades bem ordenadas 
e sociedades bastante precárias quanto ao seu ordenamento jurídico, verificam-se 
muito mais as suspeitas de que a honestidade possa ser mais vantajosa do que a 
desonestidade, considerando os infinitos casos e penas decorrentes destas delin-
quências.

Com essas observações e considerando que o direito só tem força em uma socie-
dade politicamente liberal, Rawls oferece a parte mais abstrata de sua filosofia 
do direito, a elaboração de argumentos que conduzam o indivíduo, naturalmen-
te egoísta, a abrir mão de parte de suas vantagens pessoais para garantir a justiça 
como equidade.

17 Rawls, John. o liberalismo Político. são Paulo: Ática, 2000, P. 148.
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Rawls pensa poder apelar para a razoabilidade dos cidadãos. Convencendo-os que 
a ausência de uma justiça fundamental nas decisões mais particulares de uma so-
ciedade terminaria por zerar as vantagens obtidas a partir de sua prática contrá-
ria.

Por outro lado, as perdas aparentes e imediatas tenderiam a se tornar em ganhos 
muito mais consistentes no desenvolvimento das liberdades individuais, da segu-
rança quanto ao futuro e, até mesmo, da autoproteção quanto à intolerância e o 
direito de optar pelas minorias.

4. CONCLUSÃO

Voltando à prática efetiva das justiças particulares é possível notar que numa so-
ciedade mais ou menos ordenada, considerando que haja sociedades bem ordenadas 
e sociedades bastante precárias quanto ao seu ordenamento jurídico, verifica-se 
muito mais as suspeitas de que a honestidade possa ser mais vantajosa do que a 
desonestidade, considerando os infinitos casos e penas decorrentes destas delin-
quências.

Observando que o direito só tem força em uma sociedade politicamente liberal, 
Rawls oferece a resposta para justificar que um ordenamento social, na qual o di-
reito é parte fundamental, só subsiste sob a busca e a implantação da justiça.

É certo que não é qualquer tipo de justiça. Não é justiça filosófica nem religiosa, 
onde se mantem intacto a odeia de perfeição. Fala-se da justiça política, principal-
mente para eliminar do discurso o caráter limitador que poderia exaurir esse tipo 
de argumento. A justiça política é completa em seu arcabouço de ordenamento 
social.

Kelsen pareceu totalmente desinteressado nessa acepção, mais aristotélica, de 
justiça. Ele se concentrou quase que totalmente no debate com Platão, cuja modo 
dialético Hegel já havia rejeitado.
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Hegel tentou garantir em seu discurso que o direito que a filosofia se ocupa não é 
a mera idealidade que ressoa como fruto de uma mente “romântica” a respeito do 
insolúvel. É o resultado de uma tradição filosófica que desde a República de Platão 
aprendeu sobre a profundidade dos princípios e descobriu que as Leis derivam de 
outra esfera, além da factualidade e dos limites sensíveis mundo.

A diferença entre Platão e Hegel se consolida exatamente na diferenciação que se 
faz da idealidade do Estado e do direito.

Quando Platão reconhece a corrupção das leis na cidade foi obrigado a projetá-la 
para fora do mundo, realizando a sua demonstração no vazio. Uma disposição de 
precariedade que Hegel constatou. Portanto, ainda que formulada idealmente a 
justiça deve realizar-se de algum modo.

Rawls pensa que talvez seja possível resolver essa questãoapelando para a razoa-
bilidade dos cidadãos. Ao convencê-los de que a ausência de uma justiça funda-
mental nas decisões mais particulares de uma sociedade terminaria por zerar as 
vantagens obtidas a partir de sua prática contrária, estabelece-se um princípio de 
correspondência entre o calculo que indivíduos fazem antes de decidir e agir.

Por outro lado, as perdas aparentes e imediatas tenderiam a se tornar em ganhos 
muito mais consistentes no desenvolvimento das liberdades individuais, da se-
gurança quanto ao futuro e, até mesmo, da autoproteção quanto à intolerância 
e o direito de optar pelas minorias. Desse modo, quando o raciocínio deliberante 
ocorrer, a justiça será perfeitamente compreensível em sua forma ideal e prática.

Embora o debate ainda precise ser aperfeiçoado no ambiente acadêmico, o que 
o afasta ainda mais da prática efetiva, os sistemas jurídicos e seus ordenamentos 
deverão afrontar, inexoravelmente, o problema da justiça como necessidade pró-
pria de seu autoconhecimento e autorrespeito.
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INTRODUÇÃO

Na sua obra O Conceito de Direito, Herbert Hart procura aprofundar a compreen-
são do direito, da coacção e da moral como fenómenos diferentes, mas, relaciona-
dos.

Assumindo-se como um positivista jurídico moderado, Hart atribui particular 
importância à compreensão dos conceitos e das estruturas sociais a partir de uma 
abordagem analítico-descritiva.

Tratando-se de uma obra de teoria jurídica — ou teoria geral do direito — procura 
uma resposta à magna quaestio de saber: “o que é o direito?”1.

Sendo esta uma das mais intrincadas questões da ciência jurídica, é, contudo, com 
facilidade que o cidadão comum saberá dar exemplos de direito: não é preciso ser-
-se jurista para saber que existem leis que proíbem crimes como o homicídio ou 
o furto, como também para saber que há uma lei que determina o pagamento de 
impostos2.

1 Herbert L.A. Hart, O Conceito de Direito, trad. Armindo Ribeiro Mendes, 3ª ed., Lisboa: Fundação Ca-
louste Gulbenkian, 2001, p. 5.

2 Hart (n. 1), p. 6 e 7.
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Hart chega mesmo a enumerar os aspectos que qualquer cidadão instruído saberá 
identificar, designadamente a existência de:

i. regras que proíbem ou impõem certos tipos de comportamento, sob comi-
nação de sanção;

ii. regras que exigem que as pessoas compensem aqueles que são por si ofendi-
dos de certas formas;

iii. regras que especificam o que deve ser feito para celebrar contratos, outorgar 
testamentos ou outros instrumentos relacionados com a concessão de direi-
tos e a criação de obrigações;

iv. tribunais que determinam quais as normas violadas e estabelecem qual a 
sanção ou a compensação pela violação;

v. um poder legislativo que faz regras novas e pode abolir regras antigas3.

Não obstante, como o próprio Hart sublinha, “a perplexidade profunda que tem 
mantido viva a pergunta, não é ignorância, esquecimento ou incapacidade de re-
conhecimento dos fenómenos a que a palavra «direitos» normalmente se refere”4. 
Prende-se, outrossim, com a complexidade da questão colocada no que ao seu cer-
ne diz respeito.

Cumpre perguntar, portanto, com Santo Agostinho: uma lei injusta não é lei?5 Ou, 
por outras palavras: o que faz uma lei ser direito?

Existem três nódulos problemáticos que constituem o húmus para uma tentativa 
de resposta.

Em primeiro lugar, qual a diferença entre uma obrigação jurídica, ou seja, a neces-
sidade de agir de certa forma, e um comportamento obrigado. Por outras palavras, 
qual o papel da coacção no âmbito do direito. Em segundo lugar, deve questionar-

3 Hart (n. 1), p. 7.
4 Hart (n. 1), p. 9.
5 Non videtur esse lex quae justa non fuerit, in: De Libero Arbitrio.
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-se a relação entre o direito e a moral. Finalmente, teremos de colocar a questão de 
saber o que são regras jurídicas6.

Teremos, com a análise destes problemas, o percurso traçado por Hart para res-
ponder à questão nuclear que coloca.

Será na esteira deste percurso que, apoiados pelo conceito de Direito de Hart, fa-
remos o confronto do mesmo com as incertezas do século XXI — um tempo de 
tardo-modernidade, na expressão consolidada por Faria Costa7 — em que os pos-
tulados de ontem poderão já não ser os mesmos de amanhã.

1. A OBRIGAÇÃO JURÍDICA  
E O COMPORTAMENTO OBRIGADO

Partindo de um diálogo com Austin8, Hart começa por distinguir entre a obediên-
cia a ordens coercivas ou comandos — na expressão de Austin — e a obediência a 
ordens baseadas em ameaças, reconhecendo, a priori, que nesta distinção não pode 
residir o elemento-chave para a ideia de direito9.

Postulando a noção de ordem coerciva uma legitimidade ou autoridade que a 
aproxima mais do direito do que a noção de ameaça — ainda que, como será bom 
de ver, poderá mesmo haver maior obediência à “ordem” do assaltante que nos 
diz “a carteira ou a vida” do que àquela do Estado que nos diz para pagar impostos 
— o próprio elemento de autoridade ínsito na primeira noção referida, ou seja, or-
dem coerciva, significa que por o mesmo ser tão próximo do direito entraríamos 
em um paradoxo metodológico, ao usarmos no elemento a ideia que procuramos 
definir. Como sublinha Hart: “não podemos, por isso, usar com proveito na eluci-
dação do direito, a noção de um comando que  também o implique”10, afastando, 

6 Hart (n. 1), p. 10 e s., p. 18.
7 José de Faria Costa, “Bioética e Direito Penal — reflexões possíveis em tempos de incerteza”, Estudos 

em Homenagem a Jorge de Figueiredo Dias, Vol. I, p. 106 e s., (nota 5) p. 115.
8 Na obra de Austin, The Province of Jurisprudence Determined, de 1832.
9 Hart (n. 1), p. 23-26.
10 Hart (n. 1), p. 25.
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deste modo, a concepção de Austin e fazendo sobrar a noção de ordem baseada em 
ameaça.

Ora, a forma-padrão de funcionamento de uma lei é geral, tendo esta ideia de ge-
ral um duplo sentido: um tipo geral de conduta e uma categoria geral de pessoas11.

Ainda que as leis se “dirijam” a pessoas, é porque se espera que os destinatários 
da lei se comportem de certa maneira, mas não há uma interacção directa entre 
o legislador e cada uma das pessoas a quem se “dirige” a lei. Este aspecto é parti-
cularmente relevante no que toca às ordens baseadas em ameaças: enquanto que 
uma lei é válida, mesmo que não seja conhecida de todos os seus destinatários, 
pelo contrário, uma ameaça, para poder ser compreendida enquanto tal, tem de 
ser conhecida do destinatário. Retomemos o exemplo do assaltante: se em vez de 
ele se virar directamente para mim, proferir as mesmas palavras “a carteira ou a 
vida” numa sala longe de mim, eu dar-lhe-ei a carteira porque que me sinto amea-
çada? Naturalmente que não.

Ainda neste contexto, outra importante diferença para Hart relaciona-se com a 
permanência. De facto, “dê-me a carteira ou disparo” é uma ordem sustentada 
por uma ameaça. Todavia, como ameaça, é uma relação coerciva de curta duração, 
desaparecendo com a ocasião12. Inversamente, as leis têm a característica da per-
manência ou duração no tempo.

Para Hart, esta análise das ordens baseadas em ameaças serve o duplo propósito 
de fazer relevar que este tipo de ordem não pode servir para definir o conceito 
de direito, mas também aquele de afastar uma conexão lógica entre lei e coacção. 

Com efeito, o modelo de lei como ordem geral baseada em ameaça tem mais proxi-
midade com algumas disciplinas normativas, desde logo, o direito penal. Na ver-
dade, o direito penal estabelece sanções que constituem motivos para a abstenção 
das condutas proibidas. Como indica Hart, “a função que a lei criminal cumpre é 
a de prescrever e definir certos tipos de conduta como algo que deve ser evitado 

11 Hart (n. 1), p. 26.
12 Hart (n. 1), p. 28.
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ou feito por aqueles a quem se aplica, independentemente dos seus desejos”13. Se 
desobedecermos à lei infringimos a lei, o que em termos jurídicos constitui uma 
violação de dever, rectius, um delito.

Mas nem sempre é assim. 

Com efeito, “nem todas as leis impõem às pessoas que façam algo”14, nem por ou-
tro lado, são ordens dadas a outros: vinculam o próprio legislador, como membro 
da sociedade em que vigora a lei. 

Exemplo disso mesmo são as regras como aquelas relativas à formação dos con-
tratos, área normativa onde vigora o princípio da autonomia privada: os destina-
tários são livres de celebrar ou não certos contratos. 

Dir-se-á que estas últimas são leis que dão instrumentos aos destinatários para a 
realização das suas vontades, mais do que imporem aos mesmos uma obrigação. 
Por palavras de Hart, conferem aos destinatários “poderes jurídicos legais para 
criar, através de certos procedimentos especificados e sujeitos a certas condições, 
estruturas de direitos e deveres dentro do quadro coercivo do direito”, exercendo, 
assim, função social diversa daquela do direito penal.

Se nos quisermos expressar mais graficamente, o direito penal diz-nos “faz isto, 
quer queiras ou não” e este outro tipo de leis a que aludimos diz-nos “se quiseres 
fazer isto, é deste modo que deves proceder”15. Em suma, existem diferentes tipos 
de conteúdos de leis. 

Há, não obstante, um elemento que as une: tanto umas como outras constituem 
padrões críticos de comportamento (ou de comportamentos concretos)16, que, 
por essa mesma razão, criam — impondo (o direito criminal) ou conferindo pode-
res que os criam (direito dos contratos) — deveres17.

13 Hart (n. 1), p. 34.
14 Hart (n. 1), p. 33.
15 Hart (n. 1), p. 36.
16 Hart (n. 1), p. 40: padrões pelos quais as acções concretas podem ser apreciadas criticamente.
17 Hart (n. 1), p. 41.
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Face às diversas funções das leis das diferentes áreas normativas seria estulto, 
senão mesmo incorrecto, simplificar o conceito de direito como um conjunto de 
ordens baseadas em coacção, impondo uma falsa visão de uniformidade sobre os 
diferentes tipos de leis, visto que, ademais, o traço que as une não se relaciona com 

a coercibilidade das mesmas.

2. DIREITO, JUSTIÇA E MORAL

Hart procura retratar o direito como instituição social e política complexa, com 
uma vertente regida por regras (e, consequentemente, normativa)18. Para Hart, 
o direito, como também as regras que o compõem, são desprovidas de vertente 
interpretativa — ao contrário do seu principal crítico, Ronald Dworkin, que su-
gere que cada acção jurídica tem uma dimensão moral19 — atendo-se a uma teoria 
descritiva e geral, em consonância com os alicerces do positivismo jurídico. De 
perspectiva diversa daquela de Hart, Honoré postula uma diferença entre o di-
reito e a moral baseada na distinção entre deveres formais e institucionalmente  
reconhecidos e os seus equivalentes informais e não institucionais20.

Uma das principais características da teoria jurídica de Hart é, justamente, a ideia 
de separação entre o direito e a moral, defendendo que não há qualquer ligação 
lógica entre ambos.

Para Hart, a finalidade do direito é a de servir para fornecer orientações à conduta 
humana e padrões críticos de tal conduta21.

Com efeito, ainda que Hart admita, entre os critérios de validade jurídica, a con-
formidade com valores substantivos e não apenas meros factos — situando-se, ele 
próprio, no contexto do positivismo moderado (soft positivism)22 — questiona se 

18 Hart (n. 1), p. 300-301.
19 Ronald Dworkin, Law’s Empire, Cambridge: Harvard University Press, 1986.
20 Tony Honoré, “The Necessary Connection between Law and Morality”, Oxford Journal of Legal Stu-

dies, Vol. 22, N. 3 (2002), p. 489 e s., p. 491.
21 Hart (n. 1), p. 310.
22 Hart (n. 1), p. 310-312.
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deve existir uma conexão necessária entre o direito e a moral23. Diferentemente, 
mais do que mera conformidade, para Honoré o juiz é chamado a fazer a aplicação 
da lei que seja moralmente defensável, através da sua interpretação, aqui se reco-
nhecendo, assim, a conexão necessária entre o direito e a moral, em que a moral 
actua como fonte de direito, ainda que persuasiva e não autoritária24. Todavia, em 
uma leitura crítica de Honoré, observa-se uma compreensão do conceito de moral 
que se aproxima àquele de justiça na construção de Hart.

Hart, por seu turno, faz salientar que as ideias de justiça e de moral não se equi-
valem25, dada a proximidade que a ideia de justiça ou o seu significado têm com 
a noção de equidade, enquanto direito dos indivíduos a uma posição relativa de 
igualdade ou desigualdade fundada em critérios distributivos. Daí que, como re-
fere Hart, “a justiça é tradicionalmente concebida como mantendo ou restauran-
do um equilíbrio ou uma proporção”26.

Contudo, esta ideia de justiça não permite constituir-se como padrão concreto 
de conduta, uma vez que nela se encontra ínsito um critério variável para a de-
terminação das semelhanças e das diferenças — ou melhor, da semelhança rele-
vante — que preenchem o corpo da expressão “tratar da mesma maneira o que é 
semelhante”27.

No caso da aplicação do direito a casos concretos, “as semelhanças e as diferenças 
relevantes entre indivíduos”, que o juiz deve considerar, “são determinadas pelo 
próprio direito”28, através do âmbito de aplicação das suas regras29. 

Problema diferente é a crítica do próprio direito em termos de justiça: o direito 
não pode determinar as semelhanças e diferenças relevantes, pois as suas regras 

23 Hart (n. 1), p. 169.
24 Tony Honoré (n. 20), p. 493.
25 Hart (n. 1), p. 171.
26 Hart (n. 1), p. 173.
27 Hart (n. 1), p. 174.
28 Hart (n. 1), p. 174.
29 Inversamente, Honoré entende que os valores da justiça, da equidade, da honestidade, da dignidade, da 

prudência e da abstenção de violência desempenham um papel proeminente no direito enquanto ine-
rentes ao mandato do intérprete e logo, também, do juiz. Cfr. Tony Honoré (n. 20), p. 494.
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devem tratar da mesma maneira casos semelhantes, mor do moderno princípio 
da igualdade. Este padrão crítico do direito pertence à justiça.

Para Hart, “a justiça constitui um segmento moral que se ocupa primariamente, 
não com a conduta individual, mas por modos como são tratadas classes de indi-
víduos”, sendo isto que “dá à justiça a sua especial relevância na crítica do direito 
e de outras instituições públicas ou sociais”30. Por outras palavras, a justiça, en-
quanto segmento moral que desta se distingue, não apresenta uma conexão ne-
cessária com o direito, servindo antes como seu padrão crítico.

Partindo das regras de obrigação e de dever, tanto morais como jurídicas, existem 
semelhanças inegáveis, desde logo, a concepção das mesmas como vinculativas, a 
pressão para a sua observância e o valor positivo atribuído ao seu cumprimento31, 
sendo que o que mais claramente as distingue é a interioridade da moral e a exte-
rioridade do direito.

Na verdade, eu posso cumprir uma regra de obrigação jurídica, mesmo que consi-
dere que tal regra é iníqua.

Estão em causa duas realidades diferentes: em primeiro lugar, se a regra, para ser 
válida, tem de ser justa — ou reconhecida como tal — e, em segundo lugar, se as leis 
podem satisfazer algumas exigências da moral32.

Ora, enquanto que a resposta à primeira questão é negativa, a resposta à segunda 
é positiva.

Ou seja, ainda que possa haver, de facto, uma conexão entre o direito e a moral 
— basta pensar em regras jurídicas que reproduzem exigências da moral, como a 
proibição de ofensas a outra pessoa — esta conexão não é necessária. Isto é, podem 
existir regras, juridicamente válidas enquanto padrões de comportamento, que 
não apresentam qualquer conexão com a moral.

30 Hart (n. 1), p. 182.
31 Hart (n. 1), p. 187.
32 Hart (n. 1), p. 202.
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Com efeito, se se exigisse ou postulasse tal conexão como necessária, como é o caso 
de Honoré, não haveria validade reconhecida àquelas regras jurídicas considera-
das «imorais” ou mesmo «injustas”, não ocorrendo reconhecimento da impera-
tividade do seu cumprimento. Dando um exemplo no contexto do nosso actual 
sistema jurídico: se os cidadãos considerassem a regra que determina o aumento 
de impostos «injusta” (o que acontece) e se se considerasse que, como tal, a citada 
regra não seria válida (porque injusta), nem os cidadãos cumpririam essa regra 
nem, por outro lado — aceitando-se um conceito de direito que reconhecesse a ne-
cessidade da conexão — haveria quaisquer consequências pelo não cumprimento 
da regra, dado que a mesma não seria válida enquanto regra jurídica.

Sendo assim, exponenciando a dimensão desta proposição, seríamos confronta-
dos com um sistema jurídico dependente da moral e, ademais, com validade con-
dicional, até porque — ainda que possa reconhecer-se a existência de uma moral 
dominante, como a houve em todos os períodos da história, deve também admi-
tir-se uma moral dissonante, como a própria história também o consagrou — a 
moral não é apanágio de certeza ou uniformidade social.

Neste ponto particular, na medida em que a moral apresenta a caracteristica da 
interioridade — de outro modo, o reconhecimento individual de validade pelo 
sujeito vinculado pela regra — teríamos, ainda, um sistema jurídico cuja valida-
de estaria na dependência do reconhecimento por cada um. Portanto, para uns 
poderia ser válida a regra que estabelece o pagamento de impostos, para outros 
não. Em síntese, seria como se houvesse um ordenamento jurídico “adaptado” 
(às convicções morais de) a cada cidadão. Dito de outro modo: a conexão necessá-
ria concretizada através da interpretação, como defende Honoré, levaria a que o 
ordenamento jurídico não pudesse pretender cumprir os patamares de certeza e 
segurança jurídicas hodiernamente exigíveis.

Pelo que, em harmonia com o pensamento de Hart, se terá de concluir que deverá 
ter de existir uma distinção entre o juízo moral e o juízo normativo33. Desde logo, 
a regra jurídica — ainda que na sua aplicação possa incluir a influência de valores 

33 Ou “juízos sobre o juridicamente devido”, na expressão de Pedro Múrias, “Uma separação antiposi-
tivista entre a moral e o direito”, disponível em muriasjurídico.no.sapo.pt, acedido em 29 de Maio de 
2014.
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“morais” — obedece a uma hermenêutica finalisticamente orientada por padrões 
normativos34.

3. A REGRA JURÍDICA

Um dos pilares do pensamento de Hart é a ligação entre o conceito de direito e o 
termo regra35.

Hart acentua que, no patamar do direito penal, se pode distinguir com clareza en-
tre a regra que proíbe um certo comportamento da estatuição da sanção a aplicar 
caso a regra seja violada e supor que a primeira existe sem a segunda: nestas regras, 
a eliminação da sanção não prejudica a manutenção da regra como padrão inteli-
gível de comportamento36.

Daqui podemos aduzir que a normatividade de uma regra não se limita — como 
defende Austin — à coercibilidade (previsível) das regras de direito, rejeitando-se, 
assim, o modelo imperativista ou vertical da juridicidade37.

É nesta esteira que Hart desenvolve, em oposição ao modelo acima referido de 
Austin, a sua noção de “regras que impõem obrigações”38, sendo aqui a obrigação 
compreendida no sentido de vinculação à regra39. 

Hart sustenta, nesta sequência, a distinção entre regras primárias e regras se-
cundárias. As primeiras — ou regras primárias de obrigação — que actuam como 

34 Ainda que Hart reconheça que, enquanto questão causal, o desenvolvimento do direito tenha sido 
influenciado pela moral. Cfr. H.L.A. Hart, Law, Liberty, and Morality, Stanford: Stanford University 
Press, 1963, p. 1 e p. 81 e s. 

35 Assim também Arthur Kaufmann, Filosofia do Direito (trad. António Ulisses Cortês), Lisboa: Funda-
ção Calouste Gulbenkian, 2004, p. 203.

36 Hart (n. 1), p. 43.
37 Juan Pablo Mañalich R., “Reglas primarias de obligación. Las «reglas del derecho penal» en el concep-

to de derecho de H.L.A. Hart”, Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik 11/2012, p. 571 e s., p. 
572.

38 Hart (n. 1), p. 184; Mañalich (n. 37), p. 573.
39 E não a noção civilista constante do art. 397º do Código Civil, nos termos da qual a pessoa fica adstrita à 

realização de uma prestação.
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padrões de conduta40. As segundas, designadas de regras secundárias de reconhe-
cimento, alteração ou julgamento, conferem ao direito o aspecto distintivo na 
medida em que consagram providências para a aplicação, a alteração e a execução 
ou imposição dos seus padrões41. É esta combinação ou união de regras primárias 
com regras secundárias que permite a passagem da forma pré-jurídica para a for-
ma jurídica de determinação. Na construção de Hart, o modo qualificado de uma 
regra de obrigação se tornar regra jurídica identifica-se com a sua validade, a qual 
consiste na implicação sistémica de ser identificada como tal através das regras 
secundárias42. 

A pedra angular do pensamento de Hart consiste, justamente, na circunstância 
de, apesar de a regra que impõe comportamentos (ou obrigações) poder ter razão 
de existir — logo, prioridade lógica — mesmo sem reforço através da estatuição de 
uma sanção, existe uma conexão pragmática entre os conceitos de obrigação e de 
imposição sem a qual não resulta possível explicar a normatividade, ou melhor, 
juridicidade das regras jurídicas43. Dito de outro modo: uma das importantes 
funções da regra secundária de reconhecimento consiste “em promover a certeza 
com que o direito deve ser declarado”44. O que significa que as regras primárias 
legisladas sejam “identificáveis como regras jurídicas válidas pelos critérios for-
necidos pela regra de reconhecimento”45. Em modo sucinto: as regras secundárias 
não estabelecem deveres ou obrigações, mas especificam as condições segundo as 
quais um sistema jurídico se reconhece, se modifica e se realiza a si mesmo46.

Assim, o sistema jurídico, tal como Hart o concebe, assenta em um fenómeno so-
cial ambivalente que envolve, por um lado, a aceitação voluntária das regras e, por 

40 Também Kelsen reconhece as normas (jurídicas) como padrões de conduta, ou seja, directrizes de como 
o Homem se deve comportar. Cfr. Hans Kelsen, “Die Rechtsordnung als hierarchisches System von 
Zwangsnormen”, in: Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie, Stuttgart: Reclam, 2002, p. 20 e s.

41 Hart (n. 1), p. 169 e 310.
42 Mañalich (n. 37), p. 580.
43 O conceito de regra no pensamento de Hart correponderá ao conceito de lei prescritiva enquanto tipo 

principal de normas, ou seja, aquelas que, resultantes do poder legislativo, contêm determinações se-
quenciais sobre o comportamento das pessoas. A este propósito, veja-se Georg Henrik von Wright, 
Norm und Handlung. Eine logische Untersuchung, Königstein: Skriptor, 1979, p. 19 e s.

44 Hart (n. 1), p. 313.
45 Hart (n. 1), p. 318.
46 Mañalich (n. 31), p. 581.
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outro lado, a obediência pura ou aquiescência a essas mesmas regras. Dito de ou-
tro modo: há sempre uma base do sistema que assenta na aceitação voluntária das 
mesmas por número suficiente de destinatários47. É este número suficiente que 
cria a autoridade que legitima a imposição coerciva das regras.

Todavia, a aceitação voluntária de uma regra não pressupõe a sua consideração 
como moralmente vinculativa48. Retomando o exemplo supra, eu posso não con-
siderar moralmente vinculativa a regra que determina o pagamento de impostos 
— até mesmo porque a considero injusta — e, contudo, aceito que tenho a obriga-
ção de os pagar. Nem tudo o que o direito exige tem de ser — para nós — moralmen-
te certo.

É com este pano de fundo que se pode observar que, nesta concepção, o mundo 
jurídico — onde se incluem o poder legislativo, os tribunais, os funcionários e as 
sanções — apresenta uma apreciável vantagem no que respeita ao ganho de certe-
za que traz consigo. Acarreta também, nas palavras de Hart, um custo: “o risco de 
que o poder organizado de forma centralizada bem possa ser usado para a opres-
são de um número de pessoas, sem o apoio das quais ele pode passar”49, de que po-
demos encontrar exemplo em regimes ditatoriais. É neste patamar que a justiça, 
enquanto padrão crítico do direito, surge com particular acuidade.

4. INCERTEZA E DIREITO

Vivemos em tempos de incerteza. Como sublinha Faria Costa50, um dos pontos 
firmes nestes tempos de incerteza reside na reivindicação de uma ética de resul-
tado.

Ora, se por um lado, a coercibilidade da regra, na concepção de Hart, não é uma 
qualidade definitória do direito, servindo apenas como regra secundária de re-
conhecimento da obrigação inerente à mesma e, por outro lado, não deve exis-

47 Hart (n. 1), p. 217.
48 Hart (n. 1), p. 219.
49 Hart (n. 1), p. 218.
50 Faria Costa (n. 7), p. 115 e s.
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tir uma conexão necessária entre o direito e a moral, a ideia de direito como um 
padrão crítico de comportamento que Hart defende postula que tais padrões sa-
tisfaçam exigências de certeza, por forma a que os mesmos possam servir o seu 
propósito.

A pergunta que hodiernamente se coloca é, então, a seguinte: em uma sociedade 
hiper-complexa, em que os elementos jurídicos basilares são postos em causa, po-
derá o conceito de direito de Hart servir a hegemonia de incerteza? Em um tempo 
de incerteza, poderá um conceito do século XX servir no século XXI?

A sociedade tardo-moderna insta o direito a oferecer soluções para lá de meros 
padrões críticos de comportamento. Mais. Questiona-se a forma de ordenação 
do comportamento e resvala-se para uma hiperbolização da necessidade de tudo 
normativizar. É certo que novas realidades requerem novas soluções. Mas estas 
não devem, como por vezes tem sucedido, ser ensaiadas a custo dos cidadãos, atra-
vés de regras que criam incerteza, pondo assim em causa o seu reconhecimento. 
Acima de tudo, na procura de soluções, confundem-se padrões de conduta com 
regras secundárias.

Esta hiper-valorização de regras secundárias não será, per se, uma inversão do 
conceito de Hart? Poderá, hoje, continuar a defender-se um conceito de direito 
que se baseia na ideia de que a função social do direito consiste na ordenação do 
comportamento humano?

A sociedade alterou-se substancialmente desde a 2ª edição do Conceito de Direito 
de Hart (1994). Num intervalo de tempo de 20 anos, o espaço europeu de afirma-
ção de soberania mudou, a tecnologia mudou, a economia mudou, em suma, tudo 
mudou.

Permanece a incerteza: deverá o conceito de direito mudar?

Estamos em crer que não. 

Neste diálogo com Herbert Hart, ficamos com a percepção de que a exigência de 
uma necessidade de um sistema jurídico axiologicamente fundado pode condu-
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zir a uma ditadura de valores, não significando por decorrência lógica, um siste-
ma jurídico justo. Daí que, e socorrendo-nos das palavras de Hart, “um conceito 
de direito que permita a distinção entre a invalidade do direito e a sua imorali-
dade, habilita-nos a ver a complexidade e a variedade destas questões separadas, 
enquanto que um conceito restritivo de direito que negue a validade jurídica às 
regras iníquas pode cegar-nos para elas”51. 

Compreender o direito como uma instituição que tem como função social a or-
denação do comportamento humano não significa negar o valor da justiça nem, 
muito menos, a importância da moral. Significa, pelo contrário, que se deve saber 
identificar o lugar e a função social de cada um. Significa, ainda, querer saber ver 
se o direito é justo, porque se mantém a justiça como padrão crítico do direito.

Terminamos respondendo a Santo Agostinho. Uma lei injusta é uma lei: o que de-
vemos saber é identificar a diferença e procurar, através da certeza de um sistema 
jurídico com regras secundárias, in casu, de alteração, alterar o padrão de compor-
tamento contido nessa lei. 

Aqui se manifesta, com um conceito do séc. XX, a ética de resultado privilegiada 
no séc. XXI e se procura, também neste século, a manutenção de um direito justo. 
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I. PROLEGÓMENOS 
O PARADIGMA DA APLICAÇÃO PRÓPRIO  

DO NORMATIVISMO LEGALISTA DO SÉC. XIX  
E O PARADIGMA DA DECISÃO QUE O SUBSTITUI  

NA VIRAGEM FINALISTICA

Este nosso artigo propõe-se refletir sobre o possível contributo que a Teoria Pu-
rado Direito de KELSEN oferece para a transição do paradigma da aplicação pró-
prio do Normativismo científico ou dogmático do séc. XIX para o paradigma da 
decisão que o substitui na viragem finalística e que acabará por ser assumido pelo 
Funcionalismo Juridico que, enquanto perspetiva complexa da juridicidade, pre-
domina no pensamento jurídico contemporâneo.

Neste sentido, afigurou-se-nos pertinente antecipar algumas, ainda que neces-
sariamente breves, considerações acerca destes dois esquemas metódicos carac-
terizadores dos referidos modelos de inteligibilidade do Direito e tudo isto num 

1 O presente artigo foi elaborado a pensar na nossa contribuição para este Livro. Contudo, foi, igualmen-
te, submetido à apreciação de um júri para publicação na Revista Quaestio Juris, tendo sido aprovado e 
publicado com a categoria de Ensaio no seu Vol. 8, nº 2, pp. 1066-1086. Pode aceder-se a esta publicação 
através do seguinte link:  http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris. 
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exercício de deliberada contenção, pois, como se verá, se o Normativismo da Teo-
ria Pura do Direito se distancia do Normativismo científico ou dogmático do séc. 
XIX, (ainda) nada tem que ver com o Funcionalismo Juridico dos nossos tempos.

Com efeito, apesar de em KELSEN, e em consonância com a sua específica com-
preensão do sistema jurídico, o direito a aplicar se apresentar como uma moldura-
-rahmen ou quadro de possibilidades de decisão que cumpre ao julgador escolher, 
convocando, em consequência, um irredutível ato de vontade do mesmo, a de-
terminar que a decisão judicial já não seja a estrita aplicação lógico-dedutiva do 
direito; o certo é que também (ainda) não é a execução tácita do programa de fins 
que a lei representa.

É esta distância quer relativamente ao Normativismo dogmático do séc. XIX, 
quer relativamente ao Funcionalismo Juridico (ou mais rigorosamente, aos Fun-
cionalismos Jurídicos Materiais) que conduzirá a nossa reflexão, autorizando-nos 
a ir até determinado ponto, mas não mais além.

O Normativismo Legalista do séc. XIX compreendia o Direito como objeto, como 
entidade objetivamente subsistente2 que ao sujeito cumpria conhecer “de fora”, 
mobilizando uma racionalidade teorético-dedutiva. 

O Direito era, pois, sempre objeto, nunca problema, pelo que nunca lhe estava as-
sociada uma normatividade problematicamente aberta, o que significava que a 
sua projeção na realidade histórico-social excluía qualquer possibilidade juridica-
mente constitutiva.

Pensando o Direito como algo que se constitui e se manifesta num sistema 
lógico de normas, e assim se assume como (plenamente) autónomo peran-
te a realidade da sua histórico-concreta realização, o Normativismo Legalista  
do séc. XIX oferece-nos um paradigma de aplicação do Direito (lei) que, nas pala-

2 O Normativismo é “uma das modalidades do Objetivismo Juridico e, dentro deste, do Cognitivismo 
Normativo Juridico, que se tornou explicita e dominante a partir do pensamento moderno (…)”, escreve 
CASTANHEIRA NEVES, para logo esclarecer que o Cognitivismo Normativo se distingue do Cognitivis-
mo Empírico, pois, no primeiro o Direito/objeto é entendido como objetividade normativa, um sentido 
de dever-ser, enquanto que no segundo, o é como (uma) factualidade psicológica, sociológica e, inclusiva-
mente, linguística..
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vras de CASTANHEIRA NEVES, se revela “um esquema metódico de lógico-de-
dutiva aplicação de normas pressupostas, enquanto oparadigma metodológico e 
o esquema metódico para a operatória realização do Direito” (A. CASTANHEIRA 
NEVES, 1998/99, pp.57-60) por força do qual o Direito pressuposto no sistema 
lógico de normas apenas se repetia na solução concreta, excluindo qualquer me-
diação normativo-juridicamente constitutiva e garantindo a identidade entre o 
geral-abstrato da norma a aplicar e o particular e concreto do caso a decidir.3

Significa tudo isto que esta postulada autonomia na qual o Normativismo encerra 
toda a juridicidade constitui o próprio pressuposto do paradigma da aplicação que 
caracteriza este modelo de inteligibilidade do Direito.

Em consonância com este paradigma da aplicação a imagem do juiz sustentada 
pelo Normativismo Legalista do séc. XIX é a do “operador impessoal, anónimo e 
fungível dessa aplicação” (A. CASTANHEIRA NEVES, 1998/99, pág.20). Fala-se 
do juiz como “a boca que pronuncia as palavras da lei”, independente e neutro. 
E isto tinha o seguinte (exato) alcance: o de permitir ao juiz libertar-se da “sujei-
ção a poderes ou forças politico-socialmente contingentes” para garantir que as 
prescrições da vontade geral se cumpram em cada caso concreto. Sendo assim, era 
a universalidade racional da lei que garantia a racionalidade e a neutralidade da 
resposta que o juiz dava “sobre o que é Direito em cada caso”.

Este juiz é um juiz neutro (essencialmente) por força do sistema de pesos e contra-
pesos que (pelo menos inicialmente) o Principio da Separação dos Poderes assegu-
rou e que ao poder jurisdicional permitiu libertar-se, como referido, da sujeição a 
poderes ou forças politico-socialmente contingentes. Trata-se, pois, de uma ideia 
de neutralidade mais próxima desta divisão tripartida dos  poderes, do que da 
ideia do terceiro que é neutro porque alheio à controvérsia jurídica.

3 Para uma sucinta mas completa caracterização deste paradigma ao nível das suas notas essenciais, 
ver A. CASTANHEIRA NEVES,Entre o «legislador», a «sociedade» e o «juiz», in Boletim da Faculda-
de de Direito, Vol. LXXIV, Separata, Coimbra, 1986, pp. 20-23. No mesmo sentido, ver J.AROSO 
LINHARES,Introdução ao Pensamento Juridico Contemporâneo – Sumários desenvolvidos, policopia-
do, Coimbra, 2009, pp. 48-50.
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Quanto ao paradigma da decisão, ficou já dito que,(ele) é o esquema metódico que 
substituirá o da estrita aplicação lógico-dedutiva na (designada) viragem finalís-
tica e que virá a caracterizar o Funcionalismo Juridico, ou mais rigorosamente os 
Funcionalismos Jurídicos Materiais4.

Ficou, igualmente, dito que a proposta de KELSEN afastando-se do Normativis-
mo dogmático do séc. XIX, ainda não se inscreve neste novo modelo de inteligibi-
lidade do Direito. No entanto, contribuí para a transição ou, se preferirmos, para 
a denominada viragem finalística que no universo jurídico europeu tem como 
principal experiência precursora a Jurisprudência dos Interesses de IHERING.5 

Fala-se de viragem finalística ou viragem metodológica para o finalismo,para 
identificar a necessidade de superar opensamento jurídico formalista que carac-
teriza o Normativismo Legalista do séc. XIX e abrir portas a um discurso que se 
pretende já finalista ou teleológico.

Deixemos, no entanto, de lado a questão do sentido e alcance da viragem fina-
lística –a qual nos levaria inevitavelmente a ir mais além do que aquilo que nos 
propomos neste artigo – para nos concentrarmos na categoria de inteligibilida-
de “decisão” que, devidamente entendida como” (…) o ato com efeitos exteriores 
determinado por um núcleo de voluntas a traduzir-se materialmente, ou quanto 
ao conteúdo, na opção entre alternativas possíveis” (A. CASTANHEIRA NEVES, 
1998/99, pág. 24), nos autoriza a convocar KELSEN e a sua  compreensão do direi-
to a aplicar.Ora esta categoria de inteligibilidade é uma das que, de modo prima-
cial, caracterizará o Funcionalismo Juridico.

4 Como perspetiva complexa da juridicidade o Funcionalismo Juridico começa por admitir uma impor-
tante distinção de base entre os Funcionalismos Materiais e o Funcionalismo Sistémico. Ver a respei-
to A.CASTANHEIRA NEVES,Teoria do Direito – Lições proferidas no ano letivo de 1998/99, cit., pp. 
106-124, bem como Apontamentos complementares de Teoria do Direito (Sumários e Textos), pp. 1-30. 
Ver, igualmente, J.AROSO LINHARES,Introdução ao Pensamento Jurídico Contemporâneo, Sumários 
desenvolvidos, policopiado, Coimbra, 2009, pp. 77-97

5 O finalismo como modo determinante de uma funcionalidade foi convocado no pensamento jurídico, 
poderá dizer-se pela primeira vez, por R. Ihering na sua célebre monografia dos fins do séc. XIX, Zwech 
im Recht.
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Regressemos então ao Funcionalismo Juridico para, com as devidas distâncias as-
seguradas, tecer uma ou duas considerações essenciais.

 A primeira prende-se com a sua compreensão do Direito por referência à socie-
dade, funcionalizado às exigências sociais de forma a oferecer-lhe “as respostas 
funcionalmente exigidas e adequadas”.

 A segunda decorre desta primeira e concerne á nova perspetiva intencional que 
esta (igualmente) nova compreensão do Direito implica e por força da qual os va-
lores se substituem pelos fins e os fundamentos pelos efeitos.

Será mobilizando esta nova perspetiva intencional que o Funcionalismo irá com-
preender o domínio dos problemas prático-sociais e isto significará uma conse-
quência decisiva ao nível da decisão (judicial).

Com efeito, se o Direito passa a ser visto como uma “estratégia político-social 
funcional e finalisticamente programada” e (se) a lei se converte num (autentico) 
programa finalístico,6 então do juiz passará a exigir-se uma “tática execução dos 
programas de fins que a lei representa segundo uma racionalidade estratégico-
-consequencial”.

Acerca do esquema metódico que, de forma nuclear, caracteriza o (ou os) Funcio-
nalismo (s) Juridico (s) muito mais haveria a dizer. Contudo, e como referido atrás, 
faremos aqui um exercício de contenção deliberada, pois o eventual contributo 
que KELSEN na sua Teoria Pura do Direito poderá ter dado para a transição para 
o novo paradigma da decisão não nos autoriza a ir mais além. 

Acertadamente afirma a este respeito AROSO LINHARES que a posição de KEL-
SEN será “ (uma) posição (profética) de fronteira: a de um Normativismo que con-

6 O Funcionalismo Juridico caracteriza-se por um novo entendimento da legalidade face ao Normativis-
mo Legalista do séc. XIX: de programa condicional a lei passa a entender-se como um programa finalís-
tico, pois é ao legislador que cumpre mediante uma “decisão seletiva e hierarquizada” estabelecer uma 
hierarquia socialmente vinculante dos múltiplos interesses (concebidos como meras opções subjetivas, 
todas elas socialmente permitidas e, em consequência, equivalentes) a satisfazer.
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segue situar-se entre “formalismo e realismo” e, é como tal, que nos propomos 
trata-la.

II. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 
ACERCA DA TEORIA PURA DO DIREITO 

A TEORIA PURA DE KELSEN COMO "A MAIS IMPORTANTE 
EXPRESSÃO DO POSITIVISMO LÓGICO-NORMATIVO" (A. 

KAUFMANN, 2004, PÁG. 21)

1.O POSTULADO DA PUREZA:   
“UM NORMATIVISMO PURIFICADO OU RECONDUZIDO Á SUA ESTRITA 
ESTRUTURA LÓGICO.EPISTEMOLÓGICA”

Nesta INTRODUÇÃO propomo-nos uma brevíssima referência à Teoria Pura do 
Direito de KELSEN, que o próprio apelidou de “a” teoria do positivismo jurídico 
e que a maioria dos autores considera ser “a mais importante expressão do positi-
vismo normativista ou lógico - normativo.” 7

E, brevíssima referência, desde logo porque, como afirma A. KAUFMANN, a 
“bibliografia sobre a Teoria Pura (já) não é abarcável” ao que acresce que o autor 
fundamentou a sua teoria várias vezes e de diferentes formas. No mesmo sentido, 
escreve J.AROSO LINHARES que o estudo do pensamento de KELSEN (mais pro-
priamente do Normativismo da sua Teoria Pura do Direito) é “um tema que bem 
se sabe de constante frequência, tendo-se tornado como que um tema obrigatório 
do pensamento jurídico, que não apenas da teoria do direito”, impelindo (nos) a 
que sobre ele nos debrucemos “numa atitude contidamente sintética”, ainda que 
rigorosa.8

A nós interessa-nos, particularmente, como ficou referido nos PROLEGÓME-
NOS, o contributo (ou mais rigorosamente, o possível contributo) que o Normati-

7 O positivismo lógico – normativo ou positivismo lógico do Circulo de Viena sustentava que só o que po-
dia ser “verificado” logicamente teria sentido, pelo que as proposições metafisicas, particularmente as 
relativas ao conteúdo dos valores e das normas, seriam desprovidas (desse) sentido.

8 
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vismo da Teoria Pura do Direito representa para a transição entre o paradigma da 
aplicação assumido pelo Normativismo Legalista do séc. XIX e (um) paradigma da 
decisão que o irá substituir.

A Teoria Pura do Direito foi elaborada num contexto de grande influência do 
Neopositivismo ou Positivismo Lógico do Circulo de Viena (onde avulta o nome 
de R. CARNAP) e, como o próprio KELSEN afirma, é “uma teoria do Direito posi-
tivo (…) que pretende, única e exclusivamente, conhecer o seu próprio objeto. Pro-
cura responder a esta questão: o que é o Direito? Mas já lhe não importa a questão 
de saber como deveser o Direito ou como deve ele ser feito. É ciência do Direito, 
não política do Direito.” (H. KELSEN, 2006,pág.1).

Esta advertência inicial que KELSEN tem o cuidado de fazer, revela-se essencial 
para compreender que a sua Teoria Pura do Direito distingue claramente entre (o) 
Direito e (a) Ciência do Direito. Esta distinção influenciará decisivamente a Teo-
ria da Interpretação deste autor que se encontra no Capitulo VIII da sua Teoria 
Pura do Direito, pois, como veremos, conduzi-lo-á a distinguir entre a interpreta-
ção como ato de conhecimento e a interpretação como ato de vontade.

Revelando uma influência decisiva do pensamento kantiano, KELSEN elege 
como objeto da sua Teoria Pura “as estruturas formais (lógicas) das normas jurídi-
cas” e já não os seus conteúdos, assumindo assim a distinção metódica entre “Ser” 
e “Dever”. A ciência do direito (só) tem que ver com o dever, entendido como (o) 
puro dever jurídico que é uma estrutura lógica, pelo que “não é uma ciência da 
natureza” (A. KAUFMANN, 2004, pág.22).

São expressivas a este respeito as seguintes palavras do autor: “ Quando se 
diz se o (…) ilícito se verifica, então “deve” verificar-se a consequência jurídi-
ca, este “dever” como categoria jurídica que é, significa apenas que os pres-
supostos e a consequência jurídica se correspondem na proposição jurídi-
ca! Essa categoria jurídica tem, e nisso se distingue fundamentalmente de 
uma ideia transcendental de direito, um carácter meramente formal. Ela 
é aplicável qualquer que seja o conteúdo dos factos assim associados (…).” 
 E acrescenta no mesmo sentido “Não é nenhuma qualidade imanente, nem tão-
-pouco a referência a uma norma meta-jurídica, a um valor moral (…) que faz com 
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que um comportamento humano valha como ilícito (…) ” (H. KELSEN, 2006, pág. 
24).

A Teoria Pura do Direito assenta, pois, no postulado da pureza e, por essa razão, se 
propõe conhecer o que é o Direito (e já não o que deve ser o Direito) orientando-se 
por um princípio metodológico essencial, que consiste em excluir deste conheci-
mento tudo quanto não possa rigorosamente determinar-se como Direito.

É  assim que, no Prefácio à Primeira Edição desta obra, o autor refere ser sua in-
tenção “desenvolver uma teoria jurídica pura, isto é purificada de toda a ideolo-
gia e de todos os elementos da ciência natural (…)”e, mais tarde, no da Segunda 
Edição, reitera a ideia de “resolver os problemas mais importantes de uma teoria 
geral do Direito de acordo com os princípios da pureza metodológica do conheci-
mento cientifico -jurídico.”.

Cumpre, porém, referir que o postulado da pureza só se aplica à ciência jurídica, 
pois, KELSEN é muito claro ao afirmar que (se) “O Direito não pode ser separa-
do da política, pois é um instrumento essencial da política, já a ciência do Direito 
pode e deve ser separada da política.”.

Ao assumir este postulado metodológico KELSEN mantem-se fiel à “despolitiza-
ção” (A. CASTANHEIRA NEVES, 1995, pág.386) do pensamento jurídico como 
atitude caraterizadora do Normativismo Legalista do séc.. XIX. Trata-se de co-
nhecer o Direito, mediante uma atitude intencionalmente teorética, converten-
do o pensamento jurídico num pensamento puramente formalista, mediante 
uma cisão intencional entre (um) Direito-objeto pressuposto e um pensamento 
jurídico teorético (e só como tal juridicamente autónomo) que se lhe dirige.

Esta atitude viria a ser posta em causa por uma diferente compreensão metodo-
lógica, a que F. MULLER chama de Pós-Positivista e segundo a qual “o  direito ju-
dicativamente afirmado na decisão concreta não é a mera reprodução do direito 
abstrato aplicando, e sim uma reconstrutiva concretização, integração e desen-
volvimento pratico-normativosdesse direito abstrato segundo as exigências 
do especifico problema jurídico do caso a decidir” (A. CASTANHEIRA NEVES, 
1995, pág. 387).
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Dito isto, é fundamental que se advirta, desde já, para o facto de a Teoria da In-
terpretação de KELSEN, da qual trataremos no ponto III, representar, dada a sua 
inegável dimensão politica, uma redução política do pensamento metodológi-
co-jurídico. Na realidade, metodologicamente o pensamento de KELSEN afas-
ta-se da referida “despolitização” do pensamento jurídico dominante à época 
sustentando que a decisiva intencionalidade da interpretação jurídica se orienta 
por critérios políticos e já não autónoma e objetivamente jurídicos.

2.A DISTINÇÃO KELSENIANA ENTRE “NORMA JURIDICA” E “PROPOSIÇÃO 
JURIDICA” A IMPLICAR A ASSUNÇÃO DA DISTINÇÃO ENTRE “A 
PERSPECTIVA-SUJEITO” E O “DIREITO-OBJECTO”

Dissemos atrás que KELSEN fundamentou a sua Teoria Pura do Direito várias ve-
zes e de diferentes formas. Assim, se inicialmente e como neo-kantiano, adotou a 
distinção rígida entre “ser” e “dever”, para eleger como objeto da (sua) teoria posi-
tivista, tão só as estruturas lógico-formais das normas jurídicas, posteriormente 
veio estabelecer a distinção entre “norma jurídica” e “proposição jurídica” e, em 
consequência, entre “função de conhecimento jurídico” e “função (completa-
mente distinta) da autoridade jurídica que é representada pelos órgãos da comu-
nidade jurídica.”

CASTANHEIRA NEVES considera que esta distinção entre “norma jurídica” 
e “proposição jurídica” representa “ a expressão acabada da atitude” própria do 
Normativismo Legalista do séc. XIX segundo a qual “as normas eram entendidas 
de tal modo que permitiriam a sua imediata tradução numa estrutura ou esquema 
lógico. A norma seria uma forma de enunciar uma intenção normativa (prático-
-normativa), graças à qual poderia abstrair-se dessa intenção prático-normativa, 
que foi a sua causa ou o seu fundamento, para ser  considerada apenas na sua estru-
tura lógica (…)”(A. CASTANHEIRA NEVES, 1998/99, pp. 51-53).

A “norma jurídica”, que KELSEN considera ser o objeto da ciência jurídica, é a 
“prescrição prática”, enquanto a “ proposição jurídica” seria “ (um) juízo lógico 
que segundo o esquema «se/então» substituiria cientifico-dogmaticamente o ato 
prático-normativo da norma enquanto tal.”
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O que acaba de dizer-se significa que a norma, enquanto categoria de inteligibili-
dade fundamental com a qual operava o Normativismo Legalista do séc. XIX, era 
entendida de um modo que permitia a sua imediata tradução numa estrutura ló-
gica, o que, voltando a CASTANHEIRA NEVES, significava “considerar (a norma) 
na sua autonomia formal por conversão lógica”.

À ciência jurídica cabia, apenas, «apreender o seu objeto”juridicamente”, isto é do 
ponto de vista do Direito, o que não pode senão significar “apreender algo como 
norma jurídica, como conteúdo de uma norma jurídica, como determinado atra-
vés de uma norma jurídica.” (H. KELSEN, 2006, pág. 81).

Na referida distinção kelseniana entre “norma jurídica “ e “ proposição jurídica” 
ganha expressão, como já ficou dito, a distinção - que também encontramos em 
KELSEN - entre a função de conhecimento jurídico e a função, completamente 
distinta, da autoridade jurídica que é representada pelos órgãos da comunidade 
jurídica” (H. KELSEN, 2006, pág.83).

Se o Direito é constituído por normas jurídicas, isto é “mandamentos, comandos, 
imperativos (…) mas também permissões, atribuições de poderes e competências”, 
já a Ciência Jurídica (o é) por proposições jurídicas que se afirmam como “juízos 
hipotéticos que, em conformidade com o sentido de uma ordem de direito (…) 
dada ao conhecimento jurídico, enunciam ou traduzem que, uma vez verificados 
certos pressupostos ou condições fixadas por esse ordenamento, devem interferir 
certas consequências, também elas determinadas pelo mesmo ordenamento (…) ”

Trata-se, como afirma J. AROSO LINHARES, de "assumir (uma) distinção capi-
tal entre a perspetiva-sujeito (a de uma ciência que apreende o seu objetojuridi-
camente)e o direito-objeto e, em consequência, de enfrentar também a distinção 
entre (i) o sentido prescritivo do Direito por contraposição ao sentido descritivo 
da Ciência Jurídica e (entre) (ii) a função de autoridade desempenhada pelos ór-
gãos da comunidade jurídica que se traduz em produzir o Direito, da função de 
conhecimento jurídico que consiste em conhecer de fora o Direito e descrevê-lo”.

Na medida em que nesta sua distinção KELSEN entende a ”proposição jurídica” 
como um juízo hipotético, “uma conexão de fundamento/consequência”, uma 
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“imputação” (segundo a qual “se um sujeito adota um comportamento em con-
formidade com a previsão da norma, então ao órgão estadual caberá aplicar-lhe 
uma certa sanção”), coloca-se, ou tem de colocar-se, o seguinte problema-questão:

- Porque do que se trata (aqui) é de uma expectativa jurídica, como poderá (então) 
falar-se de dever?

Como afirma A. KAUFMANN: “ (Tal) só seria possível pelo facto de o próprio 
órgão estadual estar “obrigado” por uma segunda proposição jurídica, que o co-
loca na perspetiva de uma sanção caso não aplique a sanção que deveria aplicar 
(…) Contudo, isso implicaria que a cadeia dos órgãos de controlo prosseguisse até ao 
infinito (…) ” (A. KAUFMANN, 2004, pág. 24).

É assim que nasce a ideia da Grundnormou norma fundamental, a qual sendo con-
cebida como uma norma “pressuposta (…), hipotética” representa a base de um 
ordenamento jurídico sem contradições e dotado de sentido.

Trata-se de uma norma fundamental, porque como o próprio KELSEN explicita 
“sobre o fundamento da sua validade nada mais pode ser perguntado, pois ela não 
é uma qualquer norma prescrita, mas uma norma pressuposta. Não é uma norma 
positiva prescrita por um real ato de vontade, mas unicamente uma norma pres-
suposta no pensamento jurídico (…) ” (H. KELSEN, 2006, pág.206).

Para AROSO LINHARES esta Grundnorm tem o exato sentido de uma última re-
ferência fundamentante e de diferenciadora unidade para um sistema jurídico, 
sendo assim o fundamento de validade do próprio sistema jurídico.

Com a admissibilidade/pressuposição da Grundnorm a compreensão da unidade 
que o sistema jurídico (sempre) representa irá alterar-se, pois de uma unidade 
horizontal por coerência categorial-estática sustentada pelo Normativismo dog-
mático do séc. XIX passar-se-á para uma unidade vertical por consistência sintáti-
coarquitetónica própria do Normativismo da Teoria Pura de KELSEN.

Chegados aqui parece-nos essencial que se chame a atenção para o facto de a 
pressuposição desta norma fundamental representar a admissibilidade de “um 
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mínimo demetafísica,sem o qual não é possível o conhecimento do direito” (H. 
KELSEN,2006 pág. 24); o próprio KELSEN admite que a Grundnorm vale como 
“uma norma de direito natural”, pelo que há que concluir, com KAUFMANN, que 
“em último termo o dever é, também em Kelsen, uma categoria ética”. (A. KAUF-
MANN, 2004, pág. 24).

II. O NORMATIVISMO DA TEORIA PURA  
DO DIREITO DE KELSEN 

A ESPECÍFICA COMPREENSÃO DA CATEGORIA DE INTELIGIBILIDADE 
“SISTEMA”

O Normativismo de KELSEN distancia-se do assumido pelo Positivismo Cientifi-
co do séc. XIX, pois, se em ambos a categoria sistema surge como (uma das) princi-
pais categorias de inteligibilidade, o certo é que a proposta de KELSEN apresenta 
especificidades que cumpre considerar.

Para o Normativismocientífico ou dogmático do séc. XIX (toda) a juridicidade é 
sistemática, (e) “sistemática de sentido axiomático imediatamente nas normas e 
sistemática de sentido abstrato-conceitual na sua dogmática” (A. CASTANHEI-
RA NEVES, 1998/99, pp. 55-56).

Na verdade, dado que o Direito se oferecia em normas e (se) determinava lógico-
-conceitualmente, e visto que estas normas eram compreendidas como normas 
ratio, a sua racionalidade imanente exigia que as entendêssemos inseridas numa 
unidade (constituída por outras normas), ou seja sob o modus de um sistema ho-
rizontal e unidimensional de normas. E isto era assim porque (esta) racionalidade 
lógica que a normatividade postulavaexcluía a dispersão e a contingência que per-
mitiriam, desde logo, as incoerências intencionais, as antinomias normativas e as 
insuficiências ou lacunas…

Significa tudo isto e, numa só palavra, que sem a ideia de sistema, sem o modus 
sistemático, a racionalidade lógica “seria precária e, em ultimo termo, insubsis-
tente”.
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Contudo, este sistema unidimensional constituído por normas relacionadas com 
normas apresenta-se em KELSEN, não como (uma) unidade horizontal ou por 
coerência categorial-estática9, mas sim como (uma) unidade vertical ou hierárqui-
co gradual, segunda a qual as normas jurídicas ao invés de se encontrarem orde-
nadas num plano horizontal, umas ao lado das outras, estão situadas em camadas 
ou níveis diferentes.

KELSEN propõe uma conceção escalonada ou hierarquizada do sistema enten-
dendo a sua unidade como “vertical por consistência sintáticoarquitetónica, 
garantida pela institucionalização dinâmica de um processo normativamente 
estruturado de aplicação- produção de direito, que a ciência jurídica reconsti-
tui analiticamente através de proposições jurídicas, invocando a pressuposição 
transcendental de uma Grundnorm ou norma fundamental.” (J. AROSO LINHA-
RES, 2001, pág. 45).

Assim, se lançarmos mão da figura da pirâmide para ilustrar esta especifica com-
preensão do sistema jurídico por KELSEN teremos que no topo da  mesma se en-
contra a Grundnorm ou Norma Fundamental, seguida da Constituição em sentido 
material enquanto a norma positiva através da qual é regulada a produção das 
normas jurídicas gerais. No escalão abaixo estão, pois, as Normas Gerais criadas 
por via legislativa (caso da lei e do decreto) como resultado/produção da aplica-
ção da Constituição. No escalão seguinte, encontramos as Normas Individuais 
que são produzidas pela aplicação de uma norma geral a um caso concreto através 
de um ato judicial ou administrativo. Por ultimo, na base da pirâmide teremos os 
Atos Coercivos estatuídos pelas normas individuais.

Esta particular conceção do sistema jurídico representa, como veremos, o ponto 
de partida para a especificidade da proposta kelseniana. Com efeito, para o autor 
“aaplicação do direito é simultaneamente produção do direito”sendo “desacer-

9 Unidade horizontal por coerência categorial estática ou seja “unidade garantida pela unidade de sig-
nificações categoriais que as normas repetem [as normas ou proposições normativas pressupõem um 
sistema comum de «corpos jurídicos» (institutos e conceitos) que a ciência dogmática deverá descobrir-
-construir], J. AROSO LINHARES, Introdução ao Direito, Sumários desenvolvidos, policopiado, Coim-
bra, pp. 137-138.
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tadodistinguir (como o fazia a teoria tradicional) entre atos de criação e atos de 
aplicação do direito”.

Na verdade, e como referido atrás nos PROLEGÓMENOS, o Normativismo Le-
galista do séc. XIX distinguia claramente entre criação do Direito e aplicação do 
Direito; com a decisiva consequência de a decisão do julgador ser exclusivamente, 
como também ficou dito, um ato de aplicação lógico-dedutiva. Ao pensar deste 
modo o Direito, como algo que existe inteiramente e em si no sistema das normas 
independentemente da sua aplicação, o Normativismo Legalista do séc. XIX pos-
tulava um platonismo de normas e entendia o Direito como um abstratum (ou seja, 
entendia a realidade e a existência do Direito em termos racionais e abstratos).

Ao invés, KELSEN considera que a aplicação do Direito é simultaneamente pro-
dução do Direito e isto implicará uma (muito) significativa alteração da com-
preensão da decisão judicial.

Em consonância com a sua visão escalonada e hierarquizada do sistema jurídi-
co, KELSEN defende que a norma de um escalão superior(sempre) determina o 
ato através do qual é produzida a norma de um escalão inferior e, “deixando de 
lado os casos-limite, que consistem na pressuposição da norma fundamental e na 
execução do ato coercitivo estatuído pela norma individual, todo o ato jurídico é 
simultaneamente aplicação de uma norma superior e produção, regulada por esta 
norma, de uma normainferior” (H.KELSEN, 2006, pág.264).

Conceber deste modo a ordem jurídica é, para o autor, o resultado do próprio ca-
rácter dinâmico do Direito, visto que “ (esta dinâmica jurídica justifica que) uma 
norma só seja válida porque e na medida em que foi produzida (…) pela maneira 
determinada por uma outra norma: esta outra norma representa o fundamento 
imediato da validade daquela.”

A relação que se estabelece entre a norma que regula a produção da outra é, pois, de 
supra- infra -ordenação e “a unidade da ordem jurídica é produto desta conexão 
de dependência que resulta do facto de a validade de uma norma que foi produzi-
da de acordo com outra norma, se apoiar sobre essa outra norma, cuja produção é, 
por sua vez, determinada por outra; e assim sucessivamente até chegar finalmen-
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te á norma fundamental-pressuposta.” É nesta norma fundamental que reside o 
fundamento de validade último de todo o sistema. Esta norma fundamental sur-
ge, pois, como (uma) “pressuposição lógico-transcendental”.10

Porém, e porque essa determinação não é nunca completa, pois a norma de esca-
lão superior não pode vincular em todos os aspetos (órgão e processo através do 
qual a norma inferior é criada e, eventualmente, o seu conteúdo), então há que 
reconhecer a existência de uma, maior ou menor, possibilidade de livre aprecia-
ção, que permite sustentar que «a norma de escalão superior (tenha) sempre, em 
relação ao ato de produção normativa que a aplica, o carácter de um quadro ou 
moldura a preencherpor este ato.”

É precisamente nesta compreensão do direito a aplicar como uma moldura- rah-
men ou quadro de possibilidades de decisão que cumpre ao julgador escolher, que 
reside a especificidade da proposta kelseniana para o que a nós, principalmente, 
(nos) importa.

III. “O DIREITO A APLICAR COMO UMA MOLDURA 
[RAHMEN] DENTRO DA QUAL HÁ VÁRIAS 

POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO”

A TEORIA DA INTERPRETAÇÃO DE KELSEN:  
-A INTERPRETAÇÃO            NA      QUAL        SE       COMBINA   UM          ACTO        DE       CONHECIMENTO 
COM UM ACTO DE VONTADE     
- A RECUSA DA ÚNICA SOLUÇÃO POSSIVEL (E CORRECTA)  
-A REDUÇÃO POLITICA DO PENSAMENTO METODOLÓGICO-JURIDICO 
DE KELSEN

10 Sobre esta norma fundamental ou Grundnorm, KELSEN escreve o seguinte: “A norma fundamental não 
é uma norma querida (…); se a sua afirmação (…) é logicamente indispensável para a fundamentação da 
validade objetiva das normas jurídicas positivas, ela apenas pode ser uma norma pensada, e uma norma 
que é pensada como pressuposto quando uma ordem coercitiva globalmente eficaz é interpretada como 
um sistema de normas válidas …”. (itálicos nossos).
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Na sua Teoria da Interpretação KELSEN começa por distinguir entre “interpre-
tação autêntica”- como aquela que é realizada pelo órgão incumbido de aplicar a 
lei- e “interpretação não autêntica” - que é a levada a cabo pelos sujeitos que têm de 
cumprir a lei (de modo a evitar a sua sanção) e pela ciência jurídica - para indicar 
como objeto desta sua teoria apenas a primeira (H. KELSEN, 2006, pág.379).

A interpretação autêntica é eleita por KELSEN como objeto da sua Teoria da In-
terpretação, porque é (a única) em que se combina um ato de conhecimento com 
um ato de vontade e isto éno pensamento kelseniano nuclear.

Com efeito, sabemo-lo (já), o autor concebe a ordem jurídica como uma ordem es-
calonada e hierarquizada, na qual as normas jurídicas se encontram dispostas em 
diferentes camadas ou níveis e não umas ao lado das outras, defendendo quea nor-
ma de (um) escalão superior (sempre) determina o ato através do qual é produzida 
a norma de (um) escalão inferior. Contudo, porque essa determinação não é nunca 
completa11,há que reconhecer a existência de uma, maior ou menor,possibilidade 
de livre apreciação, que permite sustentar que “a norma de escalão superior (te-
nha) sempre, em relação ao ato de produção normativa que a aplica, o carácter de 
um quadro ou moldura a preencher por este ato.”(A. CASTANHEIRA NEVES, 
1995, pág. 391).

Para KELSEN o direito a aplicar forma uma molduradentro da qual existem vá-
rias possibilidades de decisão, cabendo ao julgador, em primeiro lugar através de 
“uma atividade cognoscitiva” conhecê-las e, depois, através de “um ato de vonta-
de” escolher uma delas.

11 KELSEN distingue a situação de indeterminação intencional da de indeterminação não intencional do 
ato de aplicação do direito na sua Teoria da Interpretação. Assim, a indeterminação será intencional se 
“ (estiver) na intenção do órgão queestabeleceu a norma a aplicar”, pelo que a fixação da norma geral 
“opera-se sempre (…) sob o pressuposto de que a norma individual que resulta da sua aplicação continua 
o processo dedeterminação que, constitui afinal, o sentido da seriação escalonada ou gradual das normas 
jurídicas.” (sublinhado nosso). A indeterminação não intencional do ato de aplicação do Direito pode ser 
o resultado de várias situações; assim, pode resultar da pluralidade de significações da norma a aplicar, 
porque o seu sentido verbal não é unívoco, pode ser consequência da “discrepância entre a vontade do 
legislador ou a intenção das partes e a expressão verbal da norma, ou pode ser “consequência de duas nor-
mas quepretendem valer simultaneamente - porque, por exemplo, estão contidas numa e mesma lei – se 
contradizerem total ou parcialmente.”.H. KELSEN, cit., pp 380-381.
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Se assim é compreende-se que, contra a hermenêutica jurídica tradicional, KEL-
SEN defenda quea ideia da obtenção pela interpretação das normas legais de uma 
única solução (“a solução correta”), seja “uma ficção usada para consolidar a segu-
rança jurídica” e, acrescente que “quando se elege uma só interpretação não se rea-
liza uma função jurídico-científica, mas sim jurídico-política, ou seja de política 
jurídica.” (H. KELSEN, 2006, pág.387).

O que o autor rejeita é que “a lei, aplicada ao caso concreto, possa fornecer, em 
todas as hipóteses, apenas uma única solução correta (ajustada) ” e que a correção 
dessa solução resulte de ela ser fundada na própria lei, pois, tal significaria enten-
der a interpretação como um mero “ato intelectual de clarificação e compreensão, 
como se o órgão aplicador do Direito apenas tivesse de pôr em ação o seu entendi-
mento (razão) mas não a sua vontade (…) ” (H. KELSEN, 2006, pp.382-383).

Ao invés, (e) em consonância com a sua visão do sistema jurídico, defende que 
“não é cientificamente logrável” obter pela interpretação das normas jurídicas 
uma única solução jurídica para o caso a decidir que possa ser considerada a so-
lução correta, mas tão só (uma) solução possível de entre as várias soluções (pos-
síveis) oferecidas pela (moldura que a) norma jurídica a interpretar (representa).

Sendo assim, (esta) pluralidade de significações que a generalidade das normas a 
aplicar admite, torna, pois, a obtenção de um único sentido como “um ideal (que) 
somente é realizável aproximadamente”.

Ora, se o direito a aplicar forma (essa) moldura dentro da qual existem várias pos-
sibilidades de decisão” e, se (será sempre) “conforme ao Direito todo o ato que se 
mantenha dentro deste quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qual-
quer sentido possível” (H. KELSEN, 2006, pág. 382), então, compreende-se que, 
como refere CASTANHEIRA NEVES, o pensamento metodológico de KELSEN 
represente uma redução á politica, pois, “as normas legais ofereceriam apenas um 
quadro de várias soluções possíveise entre essasvárias soluções possíveis o intér-
prete decidiria a sua opção segundo critérios extrajurídicos, político-sociais ou 
ético-políticos” (A. CASTANHEIRA NEVES, 1995, pág.391).
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KELSEN considerava que “a questão de saber qual é, de entre as possibilidades que 
se apresentam nos quadros do Direito a aplicar, a “correta”, ou seja “a que melhor 
se ajustava ou preenchia a moldura pré-fixada” não era (…) uma questão de conhe-
cimento dirigido ao Direito Positivo (…) era um problema de política do Direito” 
(H. KELSEN, 2006, pág.384), que se resolveria pelo recurso não a normas de Direi-
to Positivo, mas a outras normas como as da moral, de justiça ou a juízos de valor 
sociais.

A proposta kelseniana vem, pois, pôr em causa, ao nível metodológico, a “despo-
litização” do pensamento jurídico tal como sustentada pelo Normativismo Le-
galista do séc. XIX, para o qual o Direito enquanto prescrição estadual legislativa 
constituía (tão-só) o objeto de um pensamento que, assumindo uma finalidade 
metodológica exclusivamente cognitiva, se lhe dirigia teoricamente, com vista a 
conhecer o Direito que (efetivamente) é e já não o Direito que deve ser.

Com (este) objetivo exclusivamente cognitivo e (uma) intenção noética estrita-
mente formal, nos quadros deste pensamento jurídico “ (se) o legislador cria o 
Direito positivo, o jurista (com este seu pensamento estrita e autonomamente 
jurídico) conhece-o na sua estrutura lógico-formal e aplica-o também lógico-for-
malmente”. 

Ao dirigir-se ao Direito numa intenção estritamente teórica entendendo-o como 
(puro) objeto de conhecimento, o pensamento jurídico próprio do Normativismo 
permitia separar o Direito da Moral e distinguir o jurídico do político.

Ao invés, a redução á política que, no domínio da interpretação jurídica,encontra 
a (sua) exemplar manifestação no pensamento de KELSEN tem, como afirma 
CASTANHEIRA NEVES, o sentido exatode “afirmar que ao Direito compete 
imediatamente e no seu específico sentido um objetivo político”, pelo que “o seu 
objetivo constitutivo seria a realização normativa de uma particular intenção e 
teleologia políticas”, bem como “os seus critérios e fundamentos seriam (…) crité-
rios e fundamentos políticos” (A. CASTANHEIRA NEVES, 1995, pág.390).

Para KELSEN, recordemo-lo, a interpretação realizada pelos órgãos incumbidos 
da aplicação do Direito (a chamada interpretação autêntica), sendo “cognosciti-
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va”, isto é, obtida por uma operação de conhecimento (do Direito a aplicar), com-
binava-se com um ato de vontade, pelo qual o órgão aplicador do Direito efetuava 
uma escolha de entre as (várias) possibilidades reveladas através daquela interpre-
tação “cognoscitiva”, ou seja do “ato de conhecimento”. Ora, foi, precisamente, 
este ato de vontade que a hermenêutica jurídica tradicional não considerou, de-
fendendo, ao invés, que a interpretação era (somente) um ato de entendimento, 
de clarificação do sentido da norma jurídica.E (de) um sentido que deveria ser úni-
co, pois, só chegando a um único sentido da norma jurídica a interpretar se pode-
ria em seguida, num momento puramente técnico e exterior ao Método Jurídico, 
aplicá-la ao concreto caso a decidir através do modelo do silogismo subsuntivo.

Cumpre aqui fazer um breve excurso para, ainda que sinteticamente, referir que o 
Método Jurídico permitia identificar os seguintes “momentos”/operações:o mo-
mento científico (da construção-sistematização conceitual); o momento herme-
nêutico (da interpretação cumprida rigorosamente em abstrato) e, por último, o 
momento (já exterior) da aplicação lógico-dedutiva.

Concentremo-nos sobre os dois últimos. O “momento hermenêutico” revelava-
-se essencial para a determinação do sentido da lei e/ou proposição normativa e 
apresentava-se como “um momento metódico estanque” a pressupor todo um sis-
tema de conceitos e respetivo “tecido lógico”, para que “interpretar (seja) atribuir 
à norma-texto um único sentido” e o “momento da aplicação” aos casos concretos 
(daquele) direito pré-determinado em abstrato impunha-se como um momento 
exterior ao Método, no qual o juiz racionalmente autónomo, independente e neu-
tro (por forma a garantir que as prescrições da vontade geral se cumpram em cada 
caso-problema), aplicava esse direito segundo o esquema lógico-dedutivo do silo-
gismo subsuntivo, garantindo-se assim a relação entre o geral e o particular sem 
implicações normativas.

Com efeito, ao entender o Direito como algo que se constitui e manifesta num 
sistema lógico de normas, o Normativismo dogmático do séc. XIX postulava uma 
autonomia da juridicidade relativamente à realidade histórico-social, cujo senti-
do rigoroso era o de excluir na projeção do Direito (nessa) realidade qualquer pos-
sibilidade juridicamente constitutiva, exigindo, ao invés, que o Direito (pressu-
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posto no sistema lógico de normas) apenas se repetisse na solução concreta. Daí o 
paradigma da aplicação da lei segundo o silogismo subsuntivo.12

Após este breve excurso, importa regressar a KELSEN para colocar a seguinte 
questão:

- Como se poderá realizar entre as várias possibilidades oferecidas, uma escolha 
“correta (justa) no sentido do direito positivo?”

É que como o próprio afirma» (…) não há qualquer critério com base no qual uma 
das possibilidades inscritas na moldura do Direito a aplicar possa ser preferida a 
outra. (…) Todos os métodos de interpretação (…) conduzem sempre a um resulta-
do apenas possível, nunca a um resultado que seja o único correto” (H. KELSEN, 
2006, pág. 383).

É neste contexto que KELSEN realiza uma afirmação importante, pois começan-
do por comparar “a tarefa que consiste em obter a partir da lei a única sentença 
justa (certa) ” com a “tarefa de quem se proponha, nos quadros da Constituição, 
criar as únicas leis justas (certas), virá a considerar que a diferença existente entre 
estas duas tarefas é (meramente) “quantitativa”, na medida em que o legislador é 
“muito mais livre na criação do Direito” que o juiz; mas acabará por sustentar que 
o juiz (também) é “um criador de Direito” e que a sua função é igualmente livre, 
visto que a criação da sentença a partir da interpretação da lei e na medida em que 
(nesse) processo seja preenchida a moldura que esta oferece, é uma combinação de 
um “ato de conhecimento” com um “ato de vontade”, sendo através deste último 
que o juiz escolhe e realiza uma das possibilidades reveladas pelo “ato de conheci-
mento”.

Esta interpretação feita pelo juiz é criadora de direito;o que já não sucede com a 
realizada pela ciência jurídica que é “pura determinação cognoscitiva do sentido 
das normas jurídicas”, razão pela qual a interpretação jurídico-cientifica “não 
pode tomar qualquer decisão entre as possibilidades por si mesma reveladas”, de-

12  Sobre isto ver supra I. PROLEGOMENOS.
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vendo “deixar tal decisão ao órgão que, segundo a ordem jurídica, seja competente 
para aplicar o direito.”

Muito expressivamente afirma o autor que “dizer que uma sentença judicial é 
“fundada” na lei, não significa, na verdade, senão que ela se contém dentro da 
moldura ou quadro que a lei representa; não significa que ela é a norma indivi-
dual, mas apenas que é uma das normas individuais que podem ser produzidas 
dentro da moldura da norma geral.”
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IV. ILUSTRAÇÃO DO MODO DE DECIDIR PRÓPRIO DO 
JUIZ DO NORMATIVISMO CIENTIFICO OU DOGMÁTICO 

DO SÉC. XIX E DO MODO COMO O JUIZ PODE DECIDIR 
DE ACORDO COM A COMPREENSÃO DO DIREITO  

A APLICAR COMO UMA MOLDURA

O juiz do Normativismo Cientifico ou Dogmático do séc. XIX decidia, ou mais ri-
gorosamente, aplicava a lei aos casos concretos por obediência ao modelo do silo-
gismo13 subsuntivo que se apresentava do seguinte modo:

PREMISSA MAIOR: a norma legal (a utilizar) na sua 
estrutura lógico-racional, ou seja composta por uma pre-
visão ou hipótese e uma consequência ou estatuição.

ª

Assim à hipótese A corresponde a consequência ou solu-
ção jurídica B.

PREMISSA MENOR: a subsunção 
(a partir de um raciocínio baseado 
no silogismo lógico) do caso 
concreto X que na sua factualida-
de empírica se revela como uma 
espécie do género Y consagrado na 
previsão da lei.

CONCLUSÃO: para o caso 
concreto X vale – necesseest! – 
a consequência jurídica B.

Este modelo de aplicação da lei ao caso concreto assenta numa racionalidade lógico-
-dedutiva que permite uma inferência do geral para o particular, facilmente ilustrada 
pelo seguinte exemplo:

Norma: Todas as normas aprovadas de modo formalmente correto pelo legislador são 
Direito

13 
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Caso: As leis rácicas nazis foram aprovadas de modo formalmente correto pelo legisla-
dor

Resultado: As leis rácicas nazis são Direito

Repare-se que a inferência é forçosa, pois trata-se de um silogismo, mas as 
premissas podem ser falsas, como (claramente!) acontece neste exemplo. (A. 
 KAUFMANN, 2004, pág. 111)

Vejamos, agora, como pode o juiz decidir de acordo com a compreensão da lei a 
aplicar como uma moldura dentro da qual existem várias possibilidades de deci-
são:

Aqui não lançaremos mão, como o fizemos no ponto anterior, de um esquema ou 
de um qualquer exemplo concretizador e isto pelas razões (às quais subjaz uma 
critica metodológica) que expomos em seguida.

Partamos da seguinte afirmação de Kaufmann: “A Teoria Pura do Direito fomen-
tou extraordinariamente a teoria do Direito. Mas, do ponto de vista da prática, 
ela quase não mereceu atenção, o que se compreende, já que formas e categorias 
pouco servem à prática” (KAUFMANN e HASSEMER, 2009, pág. 182).

Com efeito, e como ficou analisado, Kelsen compreende a realização do Direito 
como um processo que se inicia na Constituição (cuja validade resulta da Grund-
norm), passando depois pela lei e chegando (então) à decisão judicial. 

Vimos, também, que nesta conceção escalonada do sistema jurídico a norma de (um) 
escalão superior (sempre) determina o ato através do qual é produzida a norma de 
(um) escalão inferior. Contudo, porque essa determinação não é nunca comple-
ta, há que reconhecer a existência de uma, maior ou menor,possibilidade de livre 
apreciação, que permite sustentar que a norma de escalão superior tenha sempre, 
em relação ao ato de produção normativa que a aplica, o carácter de um quadro ou 
moldura a preencher por este ato.

Para Kelsen o Direito não está (plenamente) plasmado na lei e, em consequência, 
não pode dela ser extraído através de uma operação puramente lógico-formal, o 
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que conduz a admitir (e permitir) que o julgador goze de um “espaço a ser preen-
chido, mediante um ato constitutivo, de criação do Direito.” Ora, para o Autor 
este ato é política jurídica. Á ciência do Direito cabe somente estabelecer as diver-
sas possibilidades de decisão.

É chegados aqui que nos deparamos com a questão nuclear que o próprio Kelsen 
formula deste modo:

- como se poderá realizar entre as várias possibilidades oferecidas, uma escolha 
“correta (justa) no sentido do direito positivo?”

A resposta, dissemo-lo atrás, só pode ser a de que se o direito a aplicar forma uma 
moldura dentro da qual existem várias possibilidades de decisão” e se será sempre 
“conforme ao Direito todo o ato que se mantenha dentro deste quadro ou moldu-
ra, que preencha esta moldura em qualquer sentido possível” (H. KELSEN, 2006, 
pág. 382), então, compreende-se que, como refere CASTANHEIRA NEVES, o 
pensamento metodológico de KELSEN represente uma redução á politica, pois”as 
normas legais ofereceriam apenas um quadro de várias soluções possíveise entre 
essasvárias soluções possíveis o intérprete decidiria a sua opção segundo critérios 
extrajurídicos, político-sociais ou ético-políticos”.

Contudo, e para finalizar, regressamos a Kaufmann para com ele concor-
dar quando afirma que “o positivismo lógico-normativo perdeu de vista a 
vida real”. Na verdade, ao ocupar-se apenas das estruturas formais, ou seja do 
Dever,metodologicamente o pensamento de Kelsen padece de um mal maior que 
se traduz em ter “esquecido” que o Direito só o temos verdadeiramente quando 
existe uma correspondência entre o Dever e o Ser, ou seja quando a norma legal e 
a situação da vida são postas em relação.

Numa só palavra, o caminho da lei até à decisão jurídica é o caminho do fazer his-
tórico do Direito e não um caminho “direto” da lei superior, passando pela norma 
legal e chegando á decisão judicial!

IV. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Construímos todo este artigo num esforço de contenção deliberada que nos foi 
guiando e autorizando a ir até certos “lugares”, mas não mais além.

A proposta kelseniana reveste-se, no entanto, de grande interesse (e inequívoca 
importância) pelas diferenças que lhe subjazem relativamente ao pensamento ju-
rídico dominante à época.

Referimo-nos(i)em primeiro lugar, à defesa que o autor faz da dinâmica jurídica 
ou do caracter dinâmico do Direito, o que o conduz (ii) e esta é a segunda (e prova-
velmente a mais decisiva) diferença, a uma compreensão do sistema jurídico que 
se afasta do defendido pelo Normativismo dogmático, dado que concebe a unida-
de que o sistema (sempre) representa como vertical por consistência sintático-ar-
quitetónica. Por seu turno, esta inovadora compreensão conduzi-lo-á a admitir a 
existência da Grundnormou norma fundamental como o fundamento último de 
validade de todo o sistema.

Dentro deste quadro de inteligibilidade, e aqui encontramos (iii)a terceira dife-
rença, KELSEN sustentará que todo o ato jurídico é simultaneamente aplicação 
de uma norma superior e produção, regulada por esta norma, de uma normain-
ferior”.

Neste contexto, e chegamos à (iv)diferença que a nós particularmente nos inte-
ressa, não pode o autor manter-se (inteiramente) fiel ao modelo metódico do Nor-
mativismo dogmático do séc. XIX, o qual, ao postular a estrita aplicação lógico-de-
dutiva do Direito plenamente constituído e manifestado no sistema de normas, 
concebia a decisão judicial como um ato por força do qual esse Direito apenas se 
repetia na solução concreta, excluindo qualquer mediação normativo-juridica-
mente constitutiva; ou seja, reconduzindo o juiz à função de um mero aplicador 
da lei, ou nas palavras de CASTANHEIRA NEVES de “um operador impessoal, 
anónimo e fungível dessa aplicação” (A. CASTANHEIRA NEVES, 1998, pág. 20).

Diferentemente, KELSEN sustentaráo carácter constitutivo da decisão judicial.14

14 Na Teoria Pura do Direito, na Parte V relativa á Dinâmica Jurídica, o autor é, a este respeito, muito claro, ao 
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Para tal, parte o autor da sua específica compreensão do sistema jurídico como 
uma unidade vertical ou escalonada de normas, considerando que o “estabeleci-
mento da norma individual pelo tribunal representa um estádio intermédio que 
começa com a elaboração da Constituição e segue, através da legislação e do cos-
tume, até à decisão judicial e desta à execução da sanção.” (H. KELSEN, 2006 pág. 
266)., Neste processo,o Direito recria-se a cada momento, o que é consonante com 
o seu caracter dinâmico e com a ideia primacial de que a aplicação do Direito é 
simultaneamente criação do Direito.

A decisão judicial não tem, nem pode ter, em consequência, um carácter mera-
mente declaratório, o que significa recusar que a função do juiz se traduza na 
simples descoberta de (um) Direito que se constitui e manifesta no sistema lógico, 
concluso e racional de normas; ou seja (um) Direito “que é esse sistema de normas 
e nele exclusivamente se objetiva” (J. AROSO LINHARES,2009, pág. 48).

Com efeito, para KELSEN, essa “descoberta” do Direito “consiste apenas na de-
terminação da norma geral a aplicar ao caso concreto” e, mesmo aqui, porque o 
tribunal tem de aferir da conformidade da criação dessa norma com o processo 
prescrito pela Constituição15dentro da dinâmica aplicação/criação que é própria 
do Direito , não pode falar-se (somente) de carácter declaratório da atividade do 
tribunal.

Numa só palavra, diremos, a terminar, que KELSEN teve o mérito de chamar a 
atenção para o irredutível ato de vontade que a decisão do julgador (sempre) com-
portará, favorecendo ou contribuindo assim para o início de uma viragem que se 
caracterizará pelo abandono do formalismo em prol do finalismo, ou seja, recor-
demo-lo, para uma viragem que se traduzirá numa nova compreensão do Direito 
segundo a qual este passará a ser perspetivado pelos fins ou interesses que é cha-
mado a realizar.

intitular o primeiro ponto concernente á Jurisprudência precisamente de “O caracter constitutivo da decisão 
judicial”. KELSEN, cit., pp. 266 e ss.

15 Refira-se que para KELSEN, mercê da sua visão escalonada e hierarquizada do sistema jurídico, esta con-
formidade é verdadeiro pressuposto da sanção a estatuir no caso concreto.
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Abandonar-se-á pois a autonomia formal na qual o Normativismo Legalista do 
séc. XIX encerrou toda a normatividade, ao entender o Direito como mero esta-
tuto de coordenação dos arbítrios individuais, totalmente alheio ao plano dos in-
teresses ou fins práticos que cada sujeito prosseguia no exercício da sua vontade 
concreta, e passar-se-á a compreender o Direito em todos os seus níveis, ou seja, 
ao nível da sua criação prescritivo/legislativa, ao nível da sua realização decisório 
/judicial e ao nível da sua criação e reflexão dogmática, por referência e em função 
desses fins e interesses.

Tudo o que acaba de dizer-se implicará que no domínio da decisão judicial se colo-
que a seguinte questão:

- O que significa ser “o terceiro neutro e imparcial” perante os desafios de uma 
realização do Direito que passa a ser teleológica? Poderá neste contexto falar-se de 
neutralidade do juiz na construção da sua decisão?

É com esta questão e com o desafio que ela lança ao pensamento jurídico que en-
cerramos (sem, na verdade, o podermos dar como tal) o percurso que nos propuse-
mos realizar com e ao longo deste artigo.
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1 INTRODUÇÃO

Partindo-se do diagnóstico de naturalização das lesões sistemáticas aos direitos 
humanos e fundamentais de expressiva parcela da sociedade brasileira contem-
porânea, o que tem dado azo à constituição de uma “ralé estrutural” (SOUZA, 
2009), busca-se, neste ensaio, uma reconstrução das condições de possibilidade 
para a afirmação das identidades dos sujeitos de direito no Brasil contemporâ-
neo. Para tanto, parte-se da metodologia da história dos sistemas de pensamento, 
proposta por Foucault, em que a indagação sobre o que somos em nosso próprio 
tempo e lugar é respondida por meio de uma análise transdisciplinar em que os 
poderes políticos, os saberes científicos e as subjetividades conformam os fatos 
de discurso determinantes para a produção e reprodução da normalização social.

A contribuição metodológica de Foucault se apresenta como um amplo eixo de 
reflexão sobre as ciências humanas, ou seja, sobre o que é o sujeito moderno e so-
bre como esse mesmo sujeito se tornou objeto de um saber que alcançou o status 
de verdade. Portanto, tal metodologia emerge como apta para uma problemati-
zação que envolva o Direito, a Psicanálise e a Literatura, três aspectos das ciências 
humanas que permanentemente constroem e reconstroem subjetividades por 
meio de um saber-poder.  
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O romance Vidas secas, de Graciliano Ramos, desponta neste trabalho como refe-
rencial para a reconstrução da identidade do sujeito de direito no Brasil. A estética 
do sertão, as metáforas do silêncio e da seca, o contexto paradoxal de estagnação e 
fugacidade, sintetizados pela escassez material e imaterial, tudo isso culmina em 
uma análise das relações de poder historicamente hegemônicas na sociedade bra-
sileira, relações que confirmam a prevalência das estratégias de dominação frente 
às estratégias entre liberdades, enquanto tecnologias de governo que conformam 
uma sociedade específica (FOUCAULT, 2004b).

Busca-se, assim, sustentar a hipótese de que o déficit de cultura política e de direi-
tos nesta sociedade deve-se ao processo sistemático de normalização das subjeti-
vidades. Esse processo de fabricação do povo brasileiro se funda, segundo a meto-
dologia da história dos sistemas de pensamento, em estratégias de dominação, ou 
seja, em tecnologias de governo de si e dos outros que impossibilitam o processo 
de livre afirmação das identidades individuais e coletivas. 

O paradoxo das sociedades de normalização mostra que a norma como medida 
de controle e correção sintetiza a crueza da força. A sociedade de normalização 
simboliza uma ruptura entre o sujeito e a subjetividade: emerge um tipo de sujei-
to, submetido a uma série de tecnologias ou dispositivos que, com seus distintos 
instrumentos de medidas, se apropriam da vida e determinam (objetivam) a sub-
jetividade, forjando (normalizando) a identidade do indivíduo-sujeito. 

Objetiva-se, assim, consolidar a tese da relevância da metodologia da história dos 
sistemas de pensamento para o empoderamento social, buscando-se alcançar al-
ternativas para a situação de naturalização da marginalização e da exclusão social 
no Brasil contemporâneo.

Sustentando-se a posição institucional do discurso constitucional dos direitos hu-
manos e fundamentais no Brasil atual, reconhece-se em tal discurso o escopo para 
relações de poder em que sujeitos e grupos se afirmem como cidadãos, ou seja, 
como sujeitos de direito, por meio de uma identidade em permanente formação, 
constitucionalmente fundada na cultura política e de direitos, para o governo de 
si e dos outros. 
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2 FOUCAULT E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA UMA 
ANÁLISE TRANSDISCIPLINAR SOBRE O QUE SOMOS, O 

QUE PODEMOS SER E O QUE DEVEMOS SER

A metodologia da história dos sistemas de pensamento possibilita a constatação 
da estrutura paradoxal dos fatos de discurso que, com seus jogos de verdade e 
seus efeitos de saber e de poder, objetiva (determina) subjetividades por uma dú-
plice perspectiva: estratégias entre liberdades e estratégias de dominação (FOU-
CAULT, 2004b). Sustenta-se que a tríplice e relacional tematização – envolvendo 
os aspectos do poder, do saber e da subjetividade –, que permeia a reflexão fou-
caultiana, se apresenta como uma metodologia apta a mostrar a relevância de 
uma postura ética no processo de livre afirmação das identidades individuais e 
coletivas em um Estado Democrático de Direito.

Em termos conceituais, importa salientar que a constatação de que a paradoxali-
dade que atualmente permeia o discurso dos direitos subjetivos deve-se, em boa 
medida, ao posicionamento dos atores individuais que compõem uma sociedade 
específica. Para Foucault (2004b), o nível de complexidade atingido pelas socie-
dades contemporâneas demanda, quando se busca uma resposta para a indagação 
sobre o que somos em nosso próprio tempo e espaço, uma metodologia que agre-
gue diferentes níveis de análise. 

Foucault propicia uma análise do discurso dos direitos e dos sujeitos de direitos 
sob a tríplice perspectiva dos poderes políticos, dos saberes científicos e das re-
lações de si para consigo. Portanto, torna-se insuficiente dizer, tendo como refe-
rencial a metodologia da história dos sistemas de pensamento, que o Estado de 
Direito brasileiro é o resultado de uma longa construção teorético-racional, que a 
Constituição Brasileira de 1988 recepcionou sob a forma de direitos fundamen-
tais.

A proposta de uma análise das práticas discursivas que culminam em um sistema 
de direitos pretende mostrar que, segundo a metodologia da história dos sistemas 
de pensamento, atualmente só faz sentido pensar os direitos subjetivos em ter-
mos de efeitos produzidos nas pessoas e no que estas reproduzem em uma socie-
dade específica. 
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Assim, justifica-se a necessidade de situar esta pesquisa em um campo de análise 
histórico-pragmático, em que os diferentes usos ou jogos de linguagem objeti-
vam as subjetividades, sob a capa espessa dos direitos subjetivos. Tal espessura se 
percebe quando Foucault alerta para a ambigüidade característica das sociedades 
contemporâneas, marcadas por relações de poder que se desdobram em estraté-
gias entre liberdades e em estratégias de dominação. Quer dizer que o discurso dos 
direitos subjetivos dinamiza condições de possibilidade normalizadoras e eman-
cipatórias. 

Foucault (2004b) considera que a objetivação e a subjetivação não são indepen-
dentes, uma vez que do seu desenvolvimento mútuo e da sua ligação recíproca 
emergem “jogos de verdade”, ou seja, as regras segundo as quais, a respeito de cer-
tas coisas, aquilo que um sujeito pode dizer decorre da questão do verdadeiro e do 
falso. Os jogos de verdade abrem um campo de experiência em que sujeito e objeto 
são ambos constituídos apenas em certas condições simultâneas, mas que não pa-
ram de se modificar um em relação ao outro e de modificar o próprio campo de 
experiência.

Para Foucault (2004b), não há sociedade sem relações de poder. Tais relações, con-
tudo, não devem ser concebidas como alguma coisa má em si mesmas, mas como 
estratégias pelas quais os indivíduos tentam conduzir e determinar a conduta dos 
outros. 

Nesta perspectiva, Foucault (2004b) indica que, ao invés de tentar dissolver as 
relações de poder na utopia de uma comunicação perfeitamente transparente, 
deve-se atentar para os princípios jurídicos, as técnicas de gestão, a moral, o êthos 
e a prática de si, que permitirão, nesses jogos de poder, jogar com um mínimo pos-
sível de dominação. Este seria o ponto de articulação entre a preocupação ética e a 
luta política pelo respeito dos direitos subjetivos, a convergência entre a reflexão 
crítica contra as tecnologias normalizadoras e a investigação ética que permite 
instituir a liberdade individual. 

Sustenta-se, no rastro de Foucault, a necessidade de um posicionamento crítico 
dos atores sociais para que a prática discursiva dos direitos subjetivos, antes de ob-
jetivar (determinar) subjetividades, zele pela permanente busca da livre  afirmação 
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das subjetividades/identidades. Para tanto, demanda-se o que Foucault (2005) 
chamou de atitude de modernidade, ou seja, uma ação ética e crítica em que o eu e 
o outro buscam se afirmar como um povo livre e responsável.

Foucault concebe a ética como prática refletida da liberdade, ou seja, como conse-
qüência do cuidado de si (2004a). Sustenta-se, a partir desta mirada, uma relação 
estrutural-pragmática entre a ética do cuidado de si e a cultura política e de direi-
tos. A contribuição da metodologia da história dos sistemas de pensamento para 
a ressignificação das condições de possibilidade do discurso dos direitos é clara: a 
reconfiguração do discurso dos direitos pela história dos sistemas de pensamento 
pode acarretar uma significativa alteração na dinâmica de uma sociedade especí-
fica. Isso porque o governo de si e dos outros, a partir do cuidado de si, densifica 
a atitude de modernidade em uma atitude de transfiguração através de estraté-
gias entre liberdades, em que o alto valor do presente se mostra indissociável da 
obstinação de imaginar e transformar (FOUCAULT, 2005). Nesta perspectiva o 
homem moderno é aquele que busca inventar-se a si mesmo, ainda que para tan-
to seja necessário reinventar a dinâmica social e, consequentemente, contar uma 
outra história dos sujeitos de direito e de si mesmo.

3 A LITERATURA COMO FILTRO ESTÉTICO PARA A 
HISTÓRIA DOS SISTEMAS DE PENSAMENTO

Vidas secas foi publicado em 1938. Em termos de estrutura literária, a poesia e 
o romance brasileiros da década de 1930 se destacam pela tematização da difícil 
realidade política gerada pela ditadura Vargas, a partir de 1930 (CAMPEDELLI & 
SOUZA, 1999: 252 et seq.).

A cena literária daquele momento foi tomada por uma perspectiva estética mais 
madura e socialmente comprometida, voltada para um mundo transformado 
e desconcertante, que precisava ser compreendido (CAMPEDELLI & SOUZA, 
1999: 252 et seq.). Assim as poesias de Drummond e os romances de Graciliano 
Ramos, por exemplo, por sua preocupação social e, simultaneamente, por seu in-
timismo, caracterizam o realismo crítico na literatura brasileira. 
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Ramos, em carta de 1937 endereçada a sua mulher, considera um dos capítulos 
que compõem a novela: “[...] É a quarta história feita aqui na pensão. Nenhuma 
delas tem movimento, há indivíduos parados. Tento saber o que eles têm por den-
tro” (FELINTO, 2006: 129). 

Segundo Felinto (2006), o ar de indivíduos parados advém do mutismo de origem 
social, de classe, que acomete o vaqueiro e sua família. Neste sentido a seca e a po-
breza calam e embrutecem aquela família, como se ela não tivesse direito nem a 
um pedaço de terra nem a uma linguagem. 

A repressão, o autoritarismo, o silêncio, a desigualdade e a escassez são constantes 
do diagnóstico que acusa a imposição de um imaginário que reproduz e normaliza 
a exclusão e a desigualdade social no Brasil. Um imaginário em que o povo não 
é homem nem bicho, mas “[...] vagabundo empurrado pela seca” (RAMOS, 2006: 
19); e em que “[...] o governo é coisa distante e perfeita, que não pode errar” (RA-
MOS, 2006: 33). 

Vidas secas toca diretamente na questão da identidade constitucional e de seus 
problemas constitutivos. A identidade constitucional como algo complexo, frag-
mentado, parcial e incompleto, é produto de um processo dinâmico, um processo 
que considera o sujeito e a matéria constitucionais como uma ausência mais do 
que como uma presença, pois a identidade do sujeito constitucional se desenvolve 
em um hiato, onde o sujeito constitucional é o sujeito do discurso constitucional 
(ROSENFELD, 2003: 23 et seq.). 

No romance os personagens intuem que somente o domínio de uma linguagem 
pode levá-los a compreender a natureza hostil e a enfrentar de modo menos desi-
gual os problemas de seu ambiente. 

A ideia de justiça, enquanto perspectiva ética do discurso dos direitos, no sentido 
de uma técnica de existência que implique no governo de si e dos outros, é apenas 
intuída pelos personagens do romance. Mas estes encontram-se impossibilitados 
de nomear o que está errado, ou de reivindicar a concretização de seus direitos 
fundamentais. 
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Faltava-lhes linguagem, o que equivale a ter subtraída a possibilidade de constru-
ção da identidade, que se desenvolve em um hiato que é também projeção. Isso 
porque a semântica da cidadania, ou seja, a condição de sujeito de direito, se mos-
tra como atributo dos sujeitos em construção, que encontram suas principais fer-
ramentas de afirmação na linguagem, não no “povo” que sofre a naturalização da 
situação de “cabra”. 

Mas por que exatamente a auto-identidade constitucional não se aplica aos brutos 
que não têm o direito de ter direitos? A partir da análise das concepções de povo e 
de cidadania no contexto brasileiro da década de 1930, pode-se comprovar que o 
imaginário da sociedade brasileira em relação a tais concepções insinua algo como 
um mecanismo de frustração à construção da auto-identidade constitucional. 

Percebe-se um processo estrutural de estigmatização que culmina na desmobili-
zação de procedimentos de constituição de capital humano e social: uma perversa 
microfísica do poder disciplinar aliada ao poder regulamentador dos saberes clí-
nicos (FOUCAULT, 2008), em que o discurso dos direitos subjetivos é reproduzi-
do para a manutenção de privilégios por meio da multiplicação e da naturaliza-
ção das tecnologias de dominação (dispositivos de subjetivação/assujeitamento), 
e não para a promoção de uma cultura política condizente com o paradigma do 
Estado Democrático de Direito.

O diagnóstico do déficit de cultura política de direitos humanos na semântica de 
cidadania no Brasil é apresentado por Wanderley Guilherme dos Santos (2006), 
ao investigar os determinantes estruturais da sociedade brasileira. O autor pre-
tende responder à questão paradoxal da coexistência pacífica de um país que se 
moderniza e enriquece materialmente, e dá tratamento relapso a enorme contin-
gente de pobres e miseráveis. 

Adotando a concepção de História como narrativa pseudo-repetida (SANTOS, 
2006), de onde emerge uma dramaturgia original de cada diferente olhar, Santos 
se posta no paradigma epistemológico da complexidade, condizente com a pro-
blematização da identidade do sujeito de direito brasileiro a partir da história dos 
sistemas de pensamento. 
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Santos (2006: 13 et seq.) questiona por que a instabilidade criadora e produtiva da 
democracia representativa não capturou e subverteu, no Brasil, as práticas de es-
tagnação e de rotinas conservacionistas, que se mostram como poderosos obstá-
culos a transformações na estrutura das desigualdades.

A resposta, segundo o autor, está na assimetria do poder entre sociedades centrais 
e periféricas, uma vez que garante-se a difusão das opiniões características dos 
centros e sua adoção por “subcoletividades da periferia”, que passam a considerar 
patológico tudo que lhes é específico (SANTOS, 2006: 36).

Buscando indicadores da infra-estrutura da política no Brasil, Santos (2006: 39) 
constata que o crescimento populacional, a urbanização, a diferenciação setorial 
da economia e o aprofundamento da divisão social do trabalho são movimen-
tos que determinam o ritmo de variáveis superestruturais. Consequentemente, 
quanto maior a velocidade desses fluxos, mais instáveis e temporários serão os 
ajustamentos. 

Assim as estratégias de comportamento orientadas para o futuro incorporam 
uma taxa de risco elevada, devido ao caráter movediço da infra-estrutura social e 
aos sucessivos reajustamentos nas demais estratégias (SANTOS, 2006: 45). 

A ebulição da infra-estrutura transmite transitoriedade a tudo que nela se susten-
ta, como a ocupação, as relações comunitárias e a pauta de demandas e conexões 
políticas. Nesta perspectiva a resposta das instituições converte-se em acordos 
precários, “[...] em rotatividade de elites e de candidatos a elite a ritmo vertigino-
so” (SANTOS, 2006: 46).

Logo, em uma sociedade como a brasileira – cuja infra-estrutura se move em sen-
sível velocidade, na qual o impacto das mudanças atinge igualmente as institui-
ções de superestrutura como partidos, parlamentos e Judiciário, e em que a taxa 
de aversão ao risco dos indivíduos é alta –, seus membros operantes não podem 
deixar de preferir o risco da instabilidade produtiva ao caráter letal da estabilida-
de de um diagnóstico de lesões sistemáticas aos direitos subjetivos. 
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Em tal quadro, o exercício ético-político da cidadania implica aceitar riscos, e 
omitir-se significa frustrar as possibilidades de afirmação identitária.

Santos (2006) afirma que o Brasil de hoje, em termos políticos, em nada tem a ver 
com o Brasil de 1930, e a insatisfação da população revela não tanto uma insatis-
fação com a democracia, mas com o subdesenvolvimento das instituições demo-
cráticas. 

O autor indica que nas últimas décadas o Brasil ingressou em um processo de 
subdesenvolvimento institucional, posto que a diversidade e a complexidade, 
características de qualquer pretensa cultura política de direitos humanos, não se 
encontram adequadamente expressas nas instituições nacionais, especialmente 
em suas rotinas de decisão. Segundo Santos (2006: 128), não tem sido explorada a 
possibilidade de que a imaginária alienação das massas, cativas em seu exaustivo 
papel de fábrica de representações, derive de uma estratégia de sobrevivência em 
um contexto de constitucionalidade precária como a do Brasil. 

Assim o “horizonte do possível”, na sociedade brasileira, representa o paradoxo 
de trazer em si o progresso e a mobilidade junto com a promoção da privação rela-
tiva (SANTOS, 2006: 174 et seq.). Neste sentido Santos considera que as mudanças 
necessárias na sociedade brasileira precisam ultrapassar certo limiar de sensibili-
dade social, para que o hiato de privação que conforma o povo brasileiro seja pu-
blicamente percebido e devidamente tratado como um problema a ser superado.

Aquém dessa divisória, prossegue Santos (2006), o “horizonte do desejo” é ainda 
muito medíocre para que uma precária mudança marginal seja interpretada como 
estímulo a demandas ulteriores. A população pouco informada e em boa medida 
carente de qualquer noção de direitos fundamentais, como é o caso de expressiva 
parcela da sociedade brasileira, indica certa indiferença para com as instituições 
políticas. Mas a escassa participação política do povo brasileiro, segundo Santos, 
não indica necessariamente alienação. Trata-se da circunstância de que os riscos, 
nas “subsociedades brasileiras”, são consideravelmente superiores às expectati-
vas de possíveis ganhos. 
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O custo do fracasso e a falta de organização resultam da apatia característica da 
sociedade brasileira, onde se revela um evidente descompasso entre a magnitude 
das carências sociais e o empenho da própria sociedade em resolvê-las. Segundo 
Santos (2006), não sobra tempo para isso, uma vez que a alocação prioritária de 
tempo e recursos dos indivíduos vai para a solução de urgentes problemas pes-
soais e familiares. 

Santos conclui que o Brasil encontra-se aquém do limiar da sensibilidade social, 
e assim tem convivido, pacificamente, com a miséria cotidiana, material e cívica, 
sem gerar grandes ameaças ou focos de resistência à naturalização destas. 

Para ilustrar ainda mais esse horizonte de instabilidade e inércia social, José Mu-
rilo de Carvalho (2002: 190) considera que o autoritarismo brasileiro pós-1930 
sempre procurou compensar a falta de liberdade política com o paternalismo 
social. Carvalho (2002: 210 et seq.) sustenta que, apesar dos avanços relacionados 
aos direitos que compõem a cidadania, desde a Constituição de 1988, no Brasil 
os direitos civis apresentam sérias deficiências em termos de seu conhecimento, 
extensão e garantias. 

Graciliano Ramos exemplifica, em Vidas secas, os elevados riscos que a busca pela 
afirmação da identidade do sujeito de direitos acarreta. Os personagens do ro-
mance, designados como “[...] infelizes, [...] cansados e famintos” (RAMOS, 2006: 
9), representam uma família de retirantes, descrita também como “[...] miudi-
nhos, perdidos no deserto queimado, [...] os fugitivos” (RAMOS, 2006: 14).

Fabiano, o chefe da família – “fabiano: pobre-diabo; indivíduo qualquer, desco-
nhecido, sem importância” (FELINTO, 2006) – “[...] tinha o coração grosso, preci-
sava responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato 
necessário. [...] E o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde” (RAMOS, 2006: 10). 
Contudo, seus movimentos pareciam inúteis, uma vez que “[...] o vaqueiro, o pai 
do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam-se acostumado a 
percorrer veredas, afastando o mato com as mãos” (RAMOS, 2006: 17-18). 

O conflito psicológico que se instaura no ambiente desolado do sertão é um claro 
indicador da existência das condições necessárias para a tematização da recons-
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trução da identidade/subjetividade, embora, no romance, esta busca pela afir-
mação identitária só pudesse advir das próprias potencialidades dos sujeitos, sem 
qualquer respaldo institucional. 

A relativa estabilização das condições materiais de existência da família – o que 
claramente não remete à semântica e à pragmática de efetividade dos direitos – 
é problematizada, na novela, por meio de uma linguagem tão seca quanto o am-
biente, de onde emerge uma reflexão existencial que quase não chega a motivar o 
vaqueiro, por sua quase incapacidade em dar continuidade à reconstrução de sua 
identidade: 

[...] – Fabiano, você é um homem. [...] Pensando bem, ele não era homem: era apenas 
um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. 
[...] – Você é um bicho, Fabiano. [...] Um vagabundo empurrado pela seca (RAMOS, 
2006: 18-19). 

O questionamento interior de Fabiano quanto à sua condição humana – o que se 
dá pela contraposição entre humanidade e brutalidade – revela uma interessante 
ruptura em sua existência: “[...] Era como se na sua vida houvesse aparecido um 
buraco” (RAMOS, 2006: 21). Neste panorama, tudo aquilo que até então “era na-
tural” – como a desigualdade entre as pessoas, a fatalidade da seca e a sorte ruim 
– apareceu a Fabiano como passível de superação. 

A sensação de escassez – material e psicológica –, de fragmentariedade, revela o 
indivíduo como uma carência, uma carência a ser suprida pela aquisição de uma 
identidade como sujeito, o que se dá a partir da ordem simbólica da linguagem 
(ROSENFELD, 2003: 33). Segundo Rosenfeld (2003: 31), a identidade do sujeito 
torna-se predicável com o reconhecimento dos outros. Neste sentido, a Consti-
tuição enquanto projeto político-jurídico de uma sociedade, ou seja, enquanto es-
trutura institucionalizada de um sistema de pensamento específico, representa a 
tentativa de preencher o vazio mediante o alcance do outro, para forjar uma iden-
tidade comum enraizada em um texto constitucional compartilhado. 

Contudo, o romance retrata um cenário em que nem a linguagem do eu nem a 
do outro são adequadas para expressar uma visão em comum. Neste caso, Rosen-
feld (2003: 36) indica que o discurso constitucional emerge como língua estran-
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geira, alienando todos que devem aprender como usá-la. O sujeito constitucional 
encontra-se, então, em uma posição que requer que ele esqueça a sua identidade, 
utilizando-se do canal de um discurso constitucional, enraizado em uma lingua-
gem comum. 

Como o texto constitucional é dependente do contexto, e este é aberto-a-finalida-
des e sujeito a transformações ao longo do tempo, o sujeito constitucional precisa 
se dotar do instrumental do discurso constitucional para construir uma narrati-
va coerente na qual possa localizar uma auto-identidade plausível (ROSENFELD, 
2003: 40).

Rosenfeld (2003: 109) constata que o fato de a identidade do sujeito constitucio-
nal sempre envolver um hiato é encorajador e preocupante. Encorajador porque 
sempre haverá espaço para maior aprimoramento e para aperfeiçoamentos. E 
preocupante não só porque o que é aberto-a-fins e sempre incompleto provoca an-
siedade, mas também porque os esforços para aperfeiçoar uma identidade consti-
tucional não plenamente elaborada podem resultar em um retrocesso ou em um 
obstáculo ao invés de um aprimoramento. 

A estrutura existencial da vida de Fabiano e sua família, contudo, é a seca: “[...] 
Não, provavelmente não seria homem: seria aquilo mesmo a vida inteira, cabra, 
governado pelos brancos, quase uma rês na fazenda alheia. [...] Precisavam ser du-
ros, virar tatus” (RAMOS, 2006: 24-25). 

Em outra passagem, depois de ter sido injustamente provocado, espancado e pre-
so pela polícia, Fabiano refletiu resignado: “[...] Sabia perfeitamente que era as-
sim, acostumara-se a todas as violências, a todas as injustiças. [...] Tenha paciência. 
Apanhar do governo não é desfeita” (RAMOS, 2006: 33). 

Ainda assim, os fragmentos de dignidade que ainda lhe restavam vieram à tona: 

[...] Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava 
preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe 
falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? Vivia trabalhando como um escra-
vo. [...] Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? (RAMOS, 2006: 35).
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Quando a família se deslocara para a cidade mais próxima, por ocasião de uma 
festa religiosa, as crianças 

[...] ocupavam-se em descobrir uma enorme quantidade de objetos. [...] Provavel-
mente aquelas coisas tinham nomes. [...] Como podiam os homens guardar tantas 
palavras? Era impossível, ninguém conservaria tão grande soma de conhecimen-
tos. Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas (RAMOS, 2006: 82).

Em outro trecho, quando a família abraça a fatalidade de mais uma fuga da seca, 
a mulher, ao falar do passado, confundia-o com o futuro, e indagava se não pode-
riam voltar a ser o que já tinham sido (RAMOS, 2006: 120). Fabiano, a princípio, 
quis responder que eles eram o que tinham sido, depois achou que estavam muda-
dos, mais velhos e mais fracos.  

Assim o casal ponderou que talvez fosse bom voltar a viver como tinham vivido, 
numa casinha protegida. Discutiram e acabaram reconhecendo que aquilo não 
valeria a pena, porque estariam sempre assustados, pensando na seca (RAMOS, 
2006: 121): “[...] Que iriam fazer? [...] chegariam a uma terra desconhecida e civi-
lizada, ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá” (RA-
MOS, 2006: 128).  

4 CONCLUSÃO

A metodologia da história dos sistemas de pensamento desponta como relevante 
âmbito de análise para a sustentação da relação constitutiva entre subjetivida-
de e poder. Percebe-se, a partir das reflexões foucaultianas, que as sociedades de 
normalização expressam uma rede de sequestro (FOUCAULT, 1999b) em que os 
sujeitos se despersonalizam, reproduzindo dinâmicas de exclusão que afetam, di-
reta ou indiretamente, a própria vida e a identidade desses sujeitos. 

Contudo, a análise foucaultiana atenta para a necessidade de uma complementa-
ção entre a afirmação da subjetividade (identidade individual) e a dimensão ético-
-comunitária da existência. É neste sentido que a atitude de modernidade se ma-
terializa por um posicionamento crítico e político de cada ator social, na condição 
de indivíduo que cotidianamente escreve sua própria narrativa. 
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A Psicanálise e a Literatura, nos recortes desta reflexão, se mostram indispensá-
veis para que o sujeito de direito se perceba inserido em um contexto de comple-
xidade e contingência. Nesta perspectiva, não basta o conhecimento dos direitos 
formalmente vigentes em um ordenamento jurídico-constitucional. É necessá-
ria a afirmação rotineira desses direitos! Para tanto, as narrativas possíveis de 
nós mesmos, problematizadas e desestabilizadas pela abertura do desejo, ou seja, 
pela busca da livre afirmação das identidades individuais e coletivas, se mostram 
como palavras-chave, práticas discursivas que fixam e projetam sentidos.

A subversão simbólica da lei pelo desejo ensina que a estética da existência não é 
cativa dos institutos e instituições jurídicas. O paradigma do Estado Democrático 
de Direito se funda no princípio político-jurídico da dignidade humana, princí-
pio que se alimenta de uma narrativa estrutural e estruturante, embora esta possa 
ser contada de outras maneiras, o que depende apenas do desejo dos atores/auto-
res da história.
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O PROCESSO CONSTITUCIONAL NA CONSTRUÇÃO DO 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

RONALDO BRÊTAS DE CARVALHO DIAS
Doutor em Direito  

PUC Minas

1. INTRODUÇÃO

A aproximação entre  processo e  Constituição gera o surgimento do Direito Pro-
cessual Constitucional ou, simplesmente, processo constitucional, em costumei-
ra referência doutrinária brasileira atual. Não se trata de um ramo autônomo do 
Direito, mas, sim, de uma visão científica, que se acentuou com a tendência da 
constitucionalização do Direito surgida após a segunda guerra mundial, consoli-
dando o Estado Democrático de Direito. Em outras palavras, ao se falar em pro-
cesso constitucional, cogita-se de um ponto de vista metodológico e sistemático, 
pelo qual pode ser examinado o processo em suas relações com as normas da Cons-
tituição, formatando o devido processo constitucional (ou modelo constitucional 
do processo, como querem alguns doutrinadores), o que abrange tanto o processo 
constitucional jurisdicional quanto  o processo constitucional legislativo.1  

O precursor desses estudos sistematizados, sem dúvida, a nosso ver, na América 
Latina, os quais orientaram o surgimento da teoria constitucionalista do processo, 
foi o jurista mexicano Héctor Fix-Zamudio, conforme informam Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor e Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: “No ano de 1956 surgem os primeiros 
trabalhos de Héctor Fix-Zamudio, Derecho procesal constitucional, La garantía juris-

1 Cf. BARACHO. Processo constitucional, p. 125-126. BRÊTAS. Processo constitucional e Estado Demo-
crático de Direito, p.  3.
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dicional de la Constitución mexicana, El proceso constitucional, Estructura procesal 
del amparo e La Aportación de Piero Calamandrei al derecho procesal constitucional”.2

Por outro lado, o Estado Democrático de Direito possui dimensão e estrutura 
constitucionais assentadas na legitimação do exercício do poder em conformi-
dade com a soberania e vontade do povo, parecendo-nos que o processo consti-
tucional, seja o processo constitucional legislativo, seja o processo constitucional 
jurisdicional, viabiliza o fortalecimento da  legitimação democrática do Estado de 
Direito, é o que se pretende demonstrar no texto. 

2. PODER POLÍTICO E FUNÇÕES DO ESTADO

Lembra  José Alfredo de Oliveira Baracho, com esteio na doutrina de Carré de 
Malberg, que a noção de Estado é tida como pressuposto a todo estudo de direi-
to público, em geral, e do Direito Constitucional, em particular, razão pela qual 
se observa grande empenho dos publicistas em delineá-la. Ao fazê-lo, constatam 
que as noções apresentadas pelos estudiosos da doutrina do Estado evidenciam 
nos textos produzidos correlação entre as idéias de poder e direito. Em face dessas 
considerações, Baracho pôde concluir que as palavras chaves das instituições polí-
ticas são poder político e Estado. Esta realidade também levou Norberto Bobbio a 
considerar e advertir: “o alfa e o ômega da teoria política é o problema do poder: como 
o poder é adquirido, como é conservado e perdido, como é exercido, como é defendido e 
como é possível defender-se contra ele”.3 

Como salientou Karl Loewenstein, em texto intitulado “anatomia do processo do 
poder político”, ali caracterizando o que qualificou de “enigmática tríade”, os três 
estímulos fundamentais que marcam acentuadamente a vida do ser humano na 
sociedade, regendo-lhe as relações com seus semelhantes, são o amor, a fé e o po-
der, que se unem e entrelaçam por elos misteriosos. A afirmativa despontou jus-
tificada pelo autor sob as considerações de que o poder da fé move montanhas, as-
sim como o amor é vencedor em todas as batalhas, sendo inerente ao ser humano 

2 Estudos de direito processual constitucional, p. 33. Sobre a teoria constitucionalista do processo, ver 
BRÊTAS.  Processo constitucional e Estado Democrático de Direito, p. 91-93.

3 BARACHO. Regimes políticos, p. 119 e 137. BOBBIO. A era dos direitos, p. 143.
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o amor e a fé ao poder, lembrando ser a história testemunha de como o amor e a 
fé contribuíram para a felicidade do ser humano e de como o poder, muitas vezes, 
contribuiu para a sua miséria.4

Ainda segundo Loewenstein, quaisquer que sejam as relações humanas, impeli-
das por essa tríade de motivações, o poder tem grande importância no contexto 
sócio-político, podendo ser considerado como a infra-estrutura das instituições 
sociais e políticas. Sem dúvida, considerada na sua inteireza, a sociedade é um sis-
tema de relações de poder, de caráter variado, eis que fundadas no poder político, 
social, econômico, religioso, moral ou cultural. O poder pode ser compreendido 
como relação sócio-psicológica, fundada no efeito recíproco das ações daqueles 
que o detêm e o exercem e das ações de seus destinatários, ou seja, daqueles frente 
aos quais o poder é exercido. Impulsionado por tais reflexões, Loewenstein enten-
de que o poder político surge na  sociedade estatal como exercício de um efetivo 
controle social por parte daqueles que o detêm. Como controle social, deve-se en-
tender a função de se tomar determinada decisão e a capacidade que os detentores 
do poder têm de obrigar os destinatários deste mesmo poder a obedecê-la.5

É interessante observar que essas reflexões de Loewenstein entram nas cogitações 
do Direito Político, ramo da ciência jurídica pouco pesquisado em nosso país, ao 
contrário do que sucede sobretudo nos países europeus. Com esteio nas doutri-
nas de Verdú e de Stein, podemos entender que o Direito Político busca estudar 
o equilíbrio harmonioso entre o exercício do poder pelo Estado, na preservação 
da ordem e da autoridade constituídas, necessárias para o desempenho das com-
plexas e ingentes atividades estatais, e a garantia da liberdade dos destinatários 
desse mesmo poder, livrando-os do perigo imanente a todo poder, qual seja, o de 
ser exercitado de forma degenerada, arbitrária ou abusiva. Com esse propósito, 
o Direito Político tem o objetivo de estudar as normas que estabelecem limites e 
restrições ao exercício do poder pelo Estado, nas suas relações com a sociedade, 
de modo a assegurar, simultaneamente, a plenitude das liberdades fundamentais 
das pessoas. Na persecução desse objetivo, apóia-se nos estudos da Ciência Políti-
ca, concernentes aos fundamentos e à organização do poder político na sociedade, 
e nos princípios e regras do Direito Constitucional, tendentes à disciplina das ins-

4 Teoría de la Constitución, p. 23.
5 Teoría de la Constitución, p. 24-27.
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tituições jurídicas básicas ao exercício do poder pelo Estado e ao concomitante e 
inafastável respeito dos direitos e liberdades fundamentais do ser humano.6

Discorrendo sobre a estrutura do poder político exercido pelo Estado, Luiz San-
chez Agesta também sufraga a tese de que esse poder é exercido por meio do di-
reito, porquanto, em boa síntese, “mandar é estabelecer e fazer cumprir normas”. 
Observa referido doutrinador que, dentro da comunidade política, existe uma 
ordenação da estrutura do poder, tendo como pressuposto “um processo de atua-
ção jurídica do poder” em seus momentos essenciais, normalmente referidos pelos 
publicistas como “funções do Estado”. Tais funções, para Agesta, sob rigor técnico, 
poderiam ser consideradas quatro: 1a.)- a proposição ou iniciativa das normas ju-
rídicas (governo); 2a.)- a deliberação e aprovação das normas jurídicas (legislação); 
3a.)- a execução e aplicação dessas normas (administração); 4a.)- o julgamento ou 
aplicação contenciosa do direito para restabelecer a paz jurídica (justiça). Todavia, 
ressalva Agesta que se constata tendência geral da doutrina  para simplificar o qua-
dro dessas funções, reduzindo-as somente a três: 1a.)- a executiva, compreenden-
do o governo e a administração;  2a.)- a legislativa;  3a.)- a judicial. Os fundamentos 
dessa simplificação estariam assentados em que são atribuídas tais funções, como 
competências próprias, a três órgãos específicos, que formam a base estrutural do 
Estado moderno, quais sejam, o governo, como órgão diretivo e cabeça da admi-
nistração, as assembléias (Câmaras ou Parlamentos), como órgãos deliberativos 
da legislação, e os juízes e tribunais, como órgãos da função jurisdicional.7  

Essas funções, segundo enfoque de Jorge Miranda, devem ser compreendidas 
como atividades do Estado que traduzem manifestações específicas do exercício 
do poder político, ou seja, um complexo ordenado de atos que o Estado desenvol-
ve, por meio de seus órgãos e agentes, visando à realização das tarefas e incumbên-

6 Cf. VERDÚ, Pablo Lucas. Curso de Derecho Politico, p. 40. STEIN, Ekkehart. Derecho politico, p. 9-10. 
BRÊTAS. Revista do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, v. 8, p. 107-122. No sentido do texto, o 
pensamento doutrinário de Eduardo Cambi, ao afirmar que “a Constituição deve ser concebida como 
um sistema de princípios e regras –  formais e substanciais -  que tem como destinatários os titulares do 
poder”, isto significando, em última análise, que, ao regular a organização e o exercício do poder político 
pelo Estado, “a Constituição é um instrumento limitativo do poder” (Neoconstitucionalismo e neopro-
cessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e protagonismo judiciário, p. 21-22).

7 Curso de Derecho Constitucional Comparado, p. 54-55.
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cias que lhe cabem, impostas pelas normas da Constituição e pelas leis editadas, 
todas compondo o ordenamento jurídico estatal.8  

Em princípio, como vislumbra Carré de Malberg, o poder do Estado é uno e as 
funções decorrentes do exercício desse poder são as formas pelas quais a atividade 
dominadora do Estado se manifesta sobre as pessoas, obviamente, ressaltamos, 
com intransigente fidelidade às normas jurídicas (princípios e regras constitucio-
nais e infraconstitucionais) que compõem o ordenamento jurídico do mesmo Es-
tado, informado pelos princípios do Estado de Direito e da democracia. Bem por 
isto, anota Canotilho que, na literatura juspublicística atual, a expressão função do 
Estado aflora nos textos jurídicos com o sentido de “atividade” ou de “exercício do 
poder”.9

3. A CONFIGURAÇÃO CONSTITUCIONAL  
DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Impõe-se perceber que a dimensão atual e marcante do Estado Constitucional De-
mocrático de Direito resulta da articulação dos princípios do Estado Democráti-
co e do Estado de Direito, cujo entrelaçamento técnico e harmonioso se dá pelas 
normas constitucionais. Para se chegar a tal conclusão,  há de se considerar que a 
democracia, mais do que forma de Estado e de governo,10 é um princípio consa-

8 Manual de Direito Constitucional, p. 9-11.
9 Cf. CARRÉ DE MALBERG, R. Teoría general del Estado, p. 249. CANOTILHO. Direito Constitucional e 

Teoria da Constituição, p. 504.                                     
10 Nesse ponto, para melhor compreensão do assunto, merecem ser transcritas por inteiro as lições dou-

trinárias de André Del Negri, focalizando o que o autor qualifica de breves anotações sobre a teoria da 
democracia: “Há ainda quem sustente que ‘democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo’. 
É uma retórica que nem chega perto da tensão que esta palavra carrega. Discursos como este, disfarça-
dos de democracia, logo se transformaram na tragédia do Holocausto, o Tema é muito mais tenso. A 
Constituição Brasileira de 1988 trouxe a democracia de volta, se é que o Brasil um dia teve democra-
cia estável e segura. Há alguns anos, entretanto, estamos sofrendo a falta de implementação das regras 
do Estado de Direito Democrático, porque a imensa maioria ainda não trabalha indexada a este marco 
teórico. Muitos entendem que o eixo da democracia está no voto e faz ramificações do problema pela 
conexão democracia-voto-cidadania. A partir dessa conclusão, dizem que a aquisição da cidadania, na 
democracia, se dá mediante a retirada do título de eleitor. Não podemos pensar assim. Essas explicações 
foram malogradas, pois, ainda, se emboscam por trás da complexidade da Teoria da Democracia, que se 
exerce pelo cumprimento da Constituição, a qual é um projeto assegurado por lei para ser operacionali-
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grado nos modernos ordenamentos constitucionais como fonte de legitimação 
do exercício do poder político, que tem origem no povo, daí o protótipo consti-
tucional dos Estados Democráticos, ao  declararem nos textos de suas Constitui-
ções que todo o poder emana do povo (por exemplo, parágrafo único, do artigo 1º, 
da Constituição brasileira; artigos 3º e 10º da Constituição portuguesa; e artigo 
20 da Lei Fundamental de Bonn, a Constituição da Alemanha). Como povo, há 
de se entender a comunidade política do Estado, composta de pessoas livres, do-
tadas de direitos subjetivos umas em face  de outras e perante o próprio Estado, 
fazendo parte do povo tanto os governados como os governantes, pois estes são 
provenientes do povo, sejam quais forem suas condições sociais, todos obedien-
tes às mesmas normas jurídicas, sobretudo à Constituição, que é o estatuto maior 
do poder político.11 Ao princípio democrático se agrega o princípio do Estado de 
Direito, este informado por gama variada de idéias-mestras que lhe dão contex-
tura, espécies de subprincípios, albergados em normas expressas nas modernas 
Constituições, que determinam, direcionam e conformam as atividades do Esta-
do, limitando-lhe o poder.  

Essas considerações ficam justificadas pela doutrina de Canotilho, para quem a 
teorização do Estado Democrático de Direito centra-se em dois pontos funda-
mentais, “o Estado limitado pelo direito e o poder político legitimado pelo povo”, per-

zado por todos (maiorias e minorias), pois, nas democracias, a maioria tem que se preocupar com as mi-
norias, uma vez que a maioria não pode ser compreendida tão-somente pelo índice numérico”(Controle 
de Constitucionalidade no Processo Legislativo: teoria da legitimidade democrática, p.  76-77).

11 Cf. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, t. III, p. 47, 49 e 57. Na doutrina de Jorge Mi-
randa, povo, na dinâmica estatal, deve ser qualificado como o substrato humano do Estado, isto signifi-
cando que: 1º)- povo é a razão de ser do Estado, que o modela em concreto;  2º)- o Estado é resultante da 
obra de uma coletividade, que há de se tornar o povo;  3º)- o poder político se define primordialmente 
como poder em relação a um povo;  3º)- historicamente, o poder emerge sempre do povo;  4º)- o poder 
político, nos sistemas democráticos, é sempre exercido, direta ou indiretamente, em nome do povo, por 
isto mesmo conformado pelo modo de ser, de agir e de obedecer do povo e das pessoas que o compõem; 
5º)-  o território do Estado corresponde à área de fixação do povo (ob. cit., p. 50-51).  Na doutrina de Carl 
Schimitt, o povo é visto em duas perspectivas: 1ª)-  antes e sobre a Constituição, como sujeito do Poder 
constituinte, apontando, como exemplo, a Constituição francesa de 24 de junho de 1793, cujo artigo 28 
acolheu o princípio democrático do poder constituinte do povo, ao enunciar que “um povo tem sempre 
o direito de revisar, de reformar e de mudar sua Constituição” (no original: “un peuple a toujours le droit 
de révoir, de réformer et de changer sa Constitutión”);  2ª)- dentro da Constituição, no exercício de direi-
tos estabelecidos em seu texto. Nesta última perspectiva, o povo exerce, dentro dos marcos estabelecidos 
e sobre as bases da Constituição, direitos que lhe são assegurados, como corpo político e de cidadãos com 
direito a voto (Teoría de la Constitución, p. 105-106 e 276). 
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mitindo as conclusões de que “o direito é o direito interno do Estado; o poder democrá-
tico é o poder do povo que reside no território do Estado ou pertence ao Estado”.12 

Alguns doutrinadores italianos vêm chamando esse sistema constitucional marca-
do pela articulação do poder político legitimado do povo (democracia) com a limita-
ção do poder estatal (Estado de Direito) de democracia constitucional.13

Exame da doutrina alemã, em escólio aos conteúdos dos princípios da democra-
cia e do Estado de Direito, fortalece a idéia-força de que ambos atuam simulta-
neamente na moderna estruturação jurídico-constitucional do Estado. Nesta 
direção, ditos princípios mantêm relação ora marcada por traços que se distin-
guem, ora caracterizada por vetores que lhes são comuns. A idéia fundamental 
de democracia, como dito, está relacionada à fonte de legitimação do poder, que 
é o povo, dele emanando o exercício do poder político pelo Estado, motivo pelo 
qual, somente assim, pode ser considerado poder de direito. Em razão disso, o 
povo elege seus representantes, cujos trabalhos legislativos devem refletir o pen-
samento popular na construção dos conteúdos normativos das normas de direi-
to que devem ser observadas nas relações sociais e no exercício das funções e das 
diferentes atividades desenvolvidas pelos órgãos do Estado. Também ocorre que, 
a partir daí, os destinatários e atingidos pelos atos estatais são potencialmente to-
dos aqueles que residem no território do Estado, ou seja, o povo, a comunidade 
política, integrada pelos governantes e governados. Para a doutrina alemã, é esse 
ciclo de atos de legitimação que aponta o lado democrático do Estado de Direito. 
Em face dessas considerações, o princípio democrático é considerado pela doutri-
na alemã um princípio configurador de caráter formal e orgânico. Por outro lado, 
a mesma doutrina tem o Estado de Direito como princípio de natureza material 
e procedimental, porque, em termos gerais: 1º)- incide no modo de proceder da 
atividade estatal, limitando e vinculando o exercício do poder pelo Estado ao di-
reito, a fim de garantir as liberdades individuais; 2º)- reconhece os direitos fun-
damentais das pessoas; 3º)- institui o controle jurisdicional da legalidade dos atos 
da administração pública; 4º)- concede proteção jurídica às pessoas por meio dos 
provimentos jurisdicionais gerados em contraditório nos processos. Embora  se-

12 Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 227.
13 Cf. BONGIOVANNI, Giorgio. Teorie “costituzionalistiche” del diritto. Morale, diritto e interpretazione 

in R. Alexy e R. Dworkin, p. 13-14.
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jam esses os traços básicos que diferenciam os dois princípios -  Estado de Direito 
e  democracia -  há um campo em que ambos cobrem o mesmo conteúdo, quando 
se referem à liberdade dos indivíduos. Assim o é,  porque a democracia proclama 
o respeito aos chamados direitos de liberdade democrática, quais sejam, liberdade 
de opinião, liberdade de imprensa, liberdade de informação e liberdade de reu-
nião e de associação das pessoas. Esses direitos são também fim e conteúdo do Es-
tado de Direito. Logo, para a doutrina alemã, os intitulados direitos de liberdade 
democrática seriam um vetor comum entre democracia e Estado de Direito, um 
nexo determinante de união entre os dois mencionados princípios.14 

Nessa ordem de idéias, no que tange, em particular, à Constituição brasileira, ao se 
visualizá-la concretamente, vê-se que seu texto aglutina os princípios do Estado 
Democrático e do Estado de Direito, sob normas jurídicas constitucionalmente 
positivadas, a fim de configurar o Estado Democrático de Direito, objetivo que 
lhe é explícito (artigo 1º). Observa-se, por importante, que o enunciado normati-
vo do artigo 1º da Constituição, que se refere ao Estado Democrático de Direito, 
está contido no Título I, que trata, exatamente, dos seus princípios fundamentais, 
razão de nossa constante referência ao princípio do Estado Democrático de Di-
reito.

Dessa forma, os fundamentos do Estado de Direito têm base jurídico-constitucio-
nal em um conjunto de normas jurídicas (princípios e regras) encontradas explici-
tamente no texto constitucional brasileiro, das quais destacamos, dentre outras, 
por estarem mais conectadas ao tema central da presente exposição, as seguintes: 
a)- o vigoroso e exuberante rol de direitos, liberdades e garantias fundamentais 
declarados nos artigos 5º e 6º,15 dentre eles o princípio da igualdade, o princípio 
da reserva legal e o direito à jurisdição pela garantia do devido processo constitu-
cional, estruturado nos princípios do contraditório e da ampla defesa, incluindo-
-se, nesta garantia, a indispensável presença do advogado no ato estatal de julgar 

14 Cf. BÖCKENFÖRDE. Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, p. 118-121. MÜLLER. Quem 
é o povo? A questão fundamental da democracia, p. 60-62.

15 Observa  José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior  que “a Constituição de 1988 trouxe o mais amplo elen-
co de direitos fundamentais de todas as Constituições brasileiras”, chamando a atenção para o fato de 
que “um vasto elenco de direitos fundamentais é uma característica comum a quase todas as Constitui-
ções promulgadas no mundo após a década de 1970” (Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamen-
tais, p. 338).
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(artigo 5º, incisos I, II,  XXXV,  LIV e LV, e artigo 133);   b)- o princípio da separa-
ção das funções do Estado, proclamado no artigo 2º, embora ali se faça referência 
bolorenta às expressões impróprias “Poderes da União, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário”, as quais, por se equipararem a osso de megatério, de há muito deve-
riam ter sido recolhidas ao museu das antiqualhas jurídicas;16   c)- os princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que regem 
a administração pública (rectius, os atos praticados pelos órgãos do Estado), como 
estabelece o artigo 37, caput;   d)- o princípio da responsabilidade do Estado pelos 
danos causados aos particulares, no exercício de suas funções essenciais, a legis-
lativa, a executiva (governamental) e a jurisdicional, como estabelecem o § 6º, do 
artigo 37, e o inciso LXXV do artigo 5º;   e)- o direito de obter indenização do Es-
tado pelos prejuízos sofridos em razão do erro judiciário ou do tempo que a pessoa 
ficar presa além daquele determinado na sentença condenatória (artigo 5º, inciso 
LXXV);     f)-  o princípio da independência dos juízes,  viabilizada pelas garantias 
da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade de subsídio (artigo 95);     
g)- o princípio da fundamentação das decisões proferidas pelos órgãos jurisdicio-
nais, firmemente consagrado nos incisos IX e X, do artigo 93;     h)-  o princípio 
da prestação de serviços públicos pelo Estado de forma adequada, albergado no 
artigo 175, parágrafo único, inciso IV;     i)-  o princípio da prevalência dos direitos 
humanos nas relações internacionais mantidas pelo Estado brasileiro (artigo 4º, 
inciso II);       j)- o princípio da incorporação no direito interno das normas inter-
nacionais de proteção aos direitos humanos contidas nos tratados internacionais 
dos quais o Estado brasileiro seja parte (artigo 5º, § 2º);      l)- o princípio da vincu-
lação dos órgãos legislativos ao Estado de Direito (artigo  60, § 4º, incisos III e IV) 
e à democracia (artigo 60, § 4º, incisos I e II).

Se bem examinados, torna-se inegável a conclusão de que todos esses princípios 
e regras extraídos da Constituição (normas constitucionais), como bem salienta 

16  As funções legislativa, executiva ou governamental e jurisdicional  são exercidas por órgãos do Estado 
e não pelos poderes do Estado, em concepção atual, adotada pela doutrina publicística dos últimos cem 
anos. Por isto, entendemos que a expressão Poderes do Estado se equipara a osso de megatério, embora 
largamente empregada nos textos jurídicos e legislativos produzidos em nosso país. Pela sua pertinência, 
colacionamos a crítica de Rosemiro Pereira Leal: “com o advento do Estado moderno, torna-se arcaica a 
divisão da atividade estatal pela afirmação de Poderes, porque, em face do discurso jurídico-democrático 
avançado das sociedades modernas, a única fonte de poder é o povo” (Teoria geral do processo: primeiros 
estudos, p. 187).
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Canotilho, “concretizam a idéia nuclear do Estado de Direito – sujeição do poder a prin-
cípios e regras jurídicas - garantindo às pessoas e cidadãos liberdade, igualdade perante 
a lei e segurança”.17

Por outro lado, o Estado Democrático tem sua dimensão e se estrutura constitu-
cionalmente na legitimidade do domínio político e na legitimação do exercício 
do poder pelo Estado assentadas unicamente na soberania e na vontade do povo 
(artigo 1º, incisos I, II, parágrafo único; artigo 14 e artigo 60, § 4º, inciso II). A 
legitimidade do domínio político e a legitimação do exercício do poder são ins-
trumentalizadas, sem dúvida, por primeiro, via do sufrágio universal, por meio 
do voto direto, secreto e igual para todos, ao  prever o texto constitucional bra-
sileiro que o povo, substrato humano componente da comunidade política do 
Estado, escolhe  livremente seus representantes. Mas não é só isto, porque, com 
maior amplitude, no Estado Democrático, o povo pode e deve exercer participa-
ção ostensiva e preponderante na resolução dos problemas e questões nacionais, 
por intermédio do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, das audiências 
públicas,18 e, principalmente, por meio do processo constitucional, pois o texto da 
Constituição Federal de 1988, além da garantia fundamental do devido processo 
legal e   das garantias procedimentais do mandado de segurança individual e cole-
tivo, do mandado de injunção, do habeas data, da ação direta de inconstituciona-
lidade, da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ainda concede 
ao cidadão, sem ônus, o direito constitucional de ação popular para anular atos 
estatais lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa (artigo 1º, 
parágrafo único; artigo 14, incisos I, II e III; e artigo 5º, inciso LXXIII).

4. A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO CONSTITUCIONAL  
NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

17 Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 227. No mesmo sentido do texto, a doutrina profes-
sada por Jorge Miranda (Manual de Direito Constitucional, t. IV,  p. 177-186).

18 Sobre a importância das audiências públicas na legitimação democrática do Estado de Direito, como 
exemplo, cita-se o exame e discussão popular do Projeto de novo Código de Processo Civil (cf. BRÊTAS. 
Direito processual: reflexões jurídicas, p. 371).
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Percebe-se que essa descrita estrutura constitucional orientadora da atual confi-
guração democrática do Estado de Direito, gerando o Estado Democrático de Di-
reito, pode ser resumida, segundo as palavras de André Del Negri, forte na doutri-
na de Rosemiro Pereira Leal, “pela ótica de que a cidadania, além de ser o fundamento 
da Democracia, é o comprometimento com os fundamentos de auto-existência e esta 
inclusão deve ser solicitada pelo processo (direito garantia de reivindicar e fiscalizar os 
direitos assegurados na Constituição”).19

Sem dúvida, na concepção de Estado Democrático de Direito, essa legitimidade 
tem de ser democrática, porque exige assentamento na exclusiva sujeição dos 
órgãos jurisdicionais às leis emanadas da vontade popular,20 sendo este ideário a 
razão determinante de alguns ordenamentos jurídicos modernos afirmarem que 
as decisões jurisdicionais devem ser proferidas em nome do povo. É bem o caso da 
Constituição italiana, em seu artigo 101, ao declarar que “a justiça  é administrada 
em nome do povo” (la giustizia è amministrata in nome del popolo). Da mesma forma, 
o Código de Processo Civil italiano, no artigo 132, ao prescrever que “a sentença é 
pronunciada em nome do povo italiano” (la sentenza é pronunciata ‘In nome del popo-
lo italiano’). Nesta linha de legitimidade democrática, o novo Código de Processo 
Civil francês de 2001, no artigo 454, preceituando que “o julgamento é entregue em 
nome do povo francês” (le jugement est rendu au nom de peuple français).

A respeito do tema da estrutura de legitimação democrática do Estado, que lhe 
concede autorização e limites constitucionais para o exercício do poder, é opor-
tuna a advertência de Friedrich Müller, ao lembrar que o juiz (órgão jurisdicio-
nal) não pode “brincar de pretor romano”, justificando: “Os poderes ‘executantes’ 
[‘ausführenden’]  Executivo e Judiciário não estão apenas instituídos e não são ape-
nas controlados conforme o Estado de Direito; estão também comprometidos com a 
democracia. O povo ativo elege os seus representantes; do trabalho dos mesmos resultam 
(entre outras coisas) os textos das normas; estes são, por sua vez, implementados nas 
diferentes funções do aparelho do Estado;  os destinatários, os atingidos por tais atos são 
parcialmente todos, a saber, o ‘povo’ enquanto população. Tudo isso forma uma espécie 
de ciclo [‘Kreislauf’] de atos de legitimação, que em nenhum lugar pode ser interrompido 

19 Controle de Constitucionalidade no Processo Legislativo: teoria da legitimidade democrática, p. 78. 
20 BARACHO. Teoria geral da cidadania: a plenitude da cidadania e as garantias constitucionais e proces-

suais, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, v. XXXVIII, n. 1, p. 44.
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(de modo não-democrático).  Esse é o lado democrático do que foi denominado estrutura 
de legitimação”. Ainda  esclarece Müller que o povo deve ser visto como instância 
global da atribuição de legitimidade democrática e somente neste sentido é que 
são proferidas “decisões judiciais em nome do povo”.21  

Entretanto, nesse contexto, o processo constitucional concorre marcantemente 
para o fortalecimento da apontada legitimação democrática do Estado de Direi-
to, seja o processo constitucional legislativo, seja o processo constitucional juris-
dicional. Por meio do primeiro, o povo pode fiscalizar e participar do controle 
democrático de constitucionalidade da elaboração da norma jurídica. Por meio 
do segundo, como destinatário da norma jurídica produzida, qualquer do povo 
poderá provocar a jurisdição estatal, visando a controlar em concreto sua consti-
tucionalidade, quando posta em vigor, principalmente se a norma jurídica estiver 
em colisão com os direitos e garantias fundamentais positivados no texto consti-
tucional. A partir de tais considerações, pode-se afirmar que o processo constitu-
cional viabiliza a concretização do Estado Democrático de Direito.22

Em razão disso, a manifestação de poder do Estado, exercido em nome do povo, 
que se projeta no pronunciamento jurisdicional (sentença, decisão interlocutória, 
acórdão) e, também, no pronunciamento legislativo (lei), tem de ser realizada sob 
rigorosa disciplina constitucional principiológica, qualificada como devido pro-
cesso constitucional .

Daí a idéia básica que serviu de diretriz  à presente exposição, qual seja, a de que, 
no Estado Democrático de Direito, o processo constitucional é metodologia nor-
mativa que, em grau máximo, informa e orienta o processo legislativo e o pro-
cesso jurisdicional, visando a garantir e implementar os direitos fundamentais, 
razões pelas quais podemos cogitar de um processo constitucional legislativo e de 
um processo constitucional jurisdicional. 

Em abono desse pensamento, a doutrina segura de André Del Negri: “Percebe-se, 
pois, que a expressão Devido Processo Constitucional é vista como instituição regencia-

21 Quem é o povo? A questão fundamental da democracia, p. 60. 
22 Sobre o tema, mais amplamente, ver  BRÊTAS. Processo constitucional e Estado Democrático de Direito, 

p. 7-65.
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dora de todo e qualquer procedimento (devido processo legal), a fim de tutelar a produção 
de provimentos seja administrativo, legislativo ou judicial. Neste sentido, o procedimen-
to legislativo, para atingir suas plenas condições de regularidade deve guardar fundamen-
tal observância à lei constitucional (Devido Processo Constitucional), regenciadora da 
estrutura normativa (procedimento) e dos atos do legislador que, interessado no provi-
mento final (lei), pode participar na sua preparação desde que submetido às diretrizes 
formais do processo constitucionalizado. Como se pode perceber, o Devido Processo Le-
gislativo, o qual é também Devido Processo Legal, é um direito-garantia que os cidadãos 
possuem com relação a uma produção democrática do Direito, uma produção realizada 
em consonância com o eixo-teórico-discursivo atual (Direito democrático), concretizado 
por intermédio do Processo Legislativo orientado pelo Processo Constitucional”.23 

5. CONCLUSÕES

O Estado contemporâneo se organiza e se rege por uma Constituição, dentro de 
uma estruturação jurídica que lhe permite criar órgãos para o desempenho de 
suas funções jurídicas essenciais, que não são soberanos. O Estado é que detém a 
soberania em nome do povo, sem a qual lhe faltaria – também exercido em nome 
do povo – o poder de criação e de aplicação das normas que dita para composição 
do seu ordenamento jurídico e que lhe serve de diretriz obrigatória no desempe-
nho de quaisquer de suas funções, a executiva, a legislativa e a jurisdicional.

A fusão dos princípios do Estado de Direito e da Democracia, orientada pelo en-
trelaçamento técnico das normas constitucionais, é denominada legitimação 
democrática do Estado de Direito pela doutrina alemã e qualificada democracia 
constitucional pela doutrina italiana. Tais qualificações são procedentes e plena-
mente justificáveis, porque partem da idéia-força atual, cientificamente concebi-
da, de que a referida junção permite criar para o Estado um sistema constitucional 
marcado de forma preponderante pela associação do poder político legitimado do 
povo (Democracia) com a limitação do poder estatal pelas normas constitucionais 
e infraconstitucionais integrantes de seu ordenamento jurídico (Estado de Direi-

23 Controle de Constitucionalidade no Processo Legislativo: teoria da legitimidade democrática, p. 118.
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to), sobretudo aquelas normas voltadas à proteção dos direitos e garantias funda-
mentais positivados no texto da Constituição.

Nesse contexto, o processo constitucional concorre marcantemente para o for-
talecimento da apontada legitimação democrática do Estado, seja o processo 
constitucional legislativo, seja o processo constitucional jurisdicional. Por meio 
do primeiro, o povo pode fiscalizar e participar do controle democrático de cons-
titucionalidade da elaboração das norma jurídicas. Por meio do segundo, como 
destinatário da norma jurídica produzida e posta em vigor pelo Estado, qualquer 
do povo poderá provocar a jurisdição estatal, visando a controlar em concreto sua 
constitucionalidade, principalmente se a norma jurídica estiver em colisão com 
os direitos e garantias fundamentais positivados no texto constitucional. A partir 
de tais considerações, pode-se afirmar que o processo constitucional viabiliza a 
concretização ou a construção do Estado Democrático de Direito.
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Doutora em Direito 

PUC Minas

1 - PERSPECTIVA HISTÓRICO-CONSTITUCIONAL

Nosso Documento Constitucional é novo: temos apenas vinte e seis anos de vi-
gência e uma tradição de reveses à Democracia para superar. Se nossa história 
constitucional nos aponta modelos tênues de República, Federalismo, separação 
de poderes e defesa dos direitos humanos, não é menos verdade que, após a Cons-
tituição de 1988, tais institutos têm funcionado relativamente bem e de acordo 
com premissas democráticas.

Sabemos que o Documento de 1988 não passou inume à nossa herança históri-
ca. Fruto da época em que nasceu, uma transição pós-regime militar, reflete, em 
sua estrutura, o momento histórico vivido e suas vicissitudes. Sendo assim, há al-
guns pontos iniciais que devem ser citados para entendermos as condicionantes 
da época, como sermos oriundos não de uma Assembleia Constituinte pura, mas, 
sim, de um denominado Congresso Constituinte, pois o Legislativo acumulou 
funções constituintes e legiferantes ordinárias.Isso pode ter resultado em defe-
sa de interesses corporativos, para alguns, lidos, por exemplo, na feição inicial do 
nosso Estatuto dos Congressistas. Também merece nota o fato de termos herdado 
os denominados senadores biônicos, remanescentes do Pacote de Abril (Emenda 
Constitucional n. 7, de 13 de abril de 1977 e Decretos-leis), que não passaram pelo 
crivo das eleições diretas e livres, embora tenham atuado como parlamentares 
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constituintes. Fato também muito apontado é o que diz respeito à inclusão de al-
guns artigos, partes desses ou incisos, no texto final da Constituição sem terem 
sido submetidos à votação do plenário da Constituinte ou à votação em dois tur-
nos. Para citar alguns, vejam-se os artigos 2º (separação de poderes); 49, V (medi-
da provisória no processo legislativo); 14, §3º (idade mínima para juiz de paz); 29, 
IV, c (número de vereadores); 70 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias – ADCT (competência dos tribunais estaduais), dentre outros. 

Tais fatos, entretanto, não maculam a característica essencial dessa Constitui-
ção: sua vocação democrática e pluralista, oriunda da representação dos vários 
segmentos da sociedade civil nas comissões e subcomissões que desenvolveram 
árduo e denso trabalho ao longo da elaboração da Constituição pelos nossos Cons-
tituintes1. Assim, tivemos uma Constituinte que representou flagrante fragmen-
tação social, também reflexo de nossa sociedade: de um lado, alta mobilização e 
participação de setores da sociedade civil historicamente excluídos e, de outro, a 
tentativa de predomínio de uma cultura política patrimonialista. Embora hou-
vesse, nesse sentido, certo dualismo de forças políticas, todos, de alguma forma, 
foram representados e contemplados em nossa Constituição, o que gerou lealda-
de e força motora iniciais necessárias para que sua defesa fosse pleiteada.

Nossa experiência constitucional antagonizou dilemas democráticos versus di-
lemas autocráticos. Assim, a Constituição de 1824, nosso primeiro documento 
constitucional, embora pretendendo-se democrática, é outorgada e institui um 
modelo de Executivo que nos afasta de uma Monarquia Constitucional; com a 
Constituição de 1891, implantadas a República e a Federação, tivemos exercícios 
de Democracia, embora mitigados pela política dos Governadores e pelo lança-
mento das bases do coronelismo; proclamada nossa Constituição de 1934, de 
bases mais sociais e pretendendo-se democrática, sua vida efêmera – já que, em 

1 Insta anotar a enorme influência que teve, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos da Constituinte, o 
projeto de Constituição elaborado pela Comissão Afonso Arinos. Tal projeto - de vocação manifestamen-
te parlamentarista, daí a inspiração e estruturação de vários institutos da Constituição pensados em ou-
tro contexto - foi fonte direta dos trabalhos realizados na Constituinte. Essa tendência parlamentarista 
também era dominante na Comissão de Sistematização. Lembre-se, apenas, dando o tom parlamentaris-
ta não afastado, a previsão do plebiscito de 1993 para possíveis trocas de regime e de forma de governo, 
previsto no artigo 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADPF e que, realizado, não 
alterou as opções já adotadas.
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37, decretos do Executivo ceifam sua efetividade – inviabiliza sua concretização; 
surgindo a Constituição de 1937, de perfil fascista e autoritário, temos um retro-
cesso democrático; reinstaurada a Democracia, em 1946, nasce novo documento 
constitucional, que se apresenta com caráter liberalizante e democrático, mas, em 
1961, deflagrada uma crise institucional, esse documento perde em termos de le-
gitimidade, culminando com o golpe 1964; em 1967 é outorgada uma nova Cons-
tituição, que nos remete a novos tempos de autoritarismo e militarismo, no que 
é reforçada pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969. Inauguramos 1988 com a 
promessa de retomarmos nossos marcos democráticos, e essa é a maior esperança 
depositada na atual Constituição2.

Podemos, também, dizer que, na Constituição atual, conservamos ainda traços do 
Liberalismo e, também, incidências do Socialismo, para marcamos duas corren-
tes do pensamento político que estão presentes em nossos modelos constitucio-
nais. O perfil liberal é acentuado em nossas Constituições de 1824, 1891 e 1946; já 
nossa Constituição de 1934 se baseava em uma nota mais socialista e igualitária, 
premissa inerente ao Estado Social tão festejado na época. Sobre as Constituições 
não democráticas de 1937 e de 1967(69), qualquer análise estaria comprometi-
da, dada a feição normativa que elas possuíam, para replicar Loewenstein (1976). 
Mas, sem dúvida alguma, uma das grandes inovações dessa Constituição foi a con-
sagração de seu viés republicano, que permitiu aberturas flagrantes à participação 
da sociedade civil nas decisões de poder e na formulação e construção de identi-
dades para além daquela emprestada pelo Estado. Assim, podemos dizer que 
essa Constituição traz uma mescla de tendências do pensamento político, e isso 
a caracteriza como uma Constituição de múltiplas influências, como, aliás, tem 
sido a marca de identidade de várias organizações políticas. Não sem razão, Vilani 
assegura: “As sociedades ocidentais modernas têm as marcas de três grandes tra-
dições do pensamento político: a republicana, a liberal e a socialista. Os sistemas 
políticos liberais não ficaram imunes às marcas do republicanismo e do socialis-
mo. No mundo concreto das  instituições, convivemos com formas híbridas, com 
tensões e contradições resultantes da mescla de valores de diferentes concepções 
do ordenamento social”. (2002, p.48)

2 Para uma análise mais detalhada de nossa história constitucional, fazendo densa leitura dos movimen-
tos cíclicos de nossa experiência, veja-se BONAVIDES, Paulo e ANDRADE, Paes de. História Constitu-
cional do Brasil. Brasília, Centro Gráfico do Senado Federal, 1989.
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Nesse sentido, ao fazermos um balanço desses vinte e seis anos de vigência do Do-
cumento Constitucional, nossa leitura final constata um saldo positivo, embora 
saibamos que nossa Democracia, nova como é, muito ainda tem por se descorti-
nar. Como, no conceito de Democracia que perfilhamos, há sempre aberturas e 
a necessidade de ser permanentemente reconstruída, entendemos que estamos 
no caminho certo. Assim, na concepção de Habermas (1997), na ampliação dos 
espaços de deliberação pública poderemos dar conta dessa sociedade, pluralista 
e heterogênea, que nos é apresentada a partir da década de 70 do século passado e 
nos foi formalmente apresentada pela Constituição de 88.

2 - REFLEXÕES E TRAÇOS INOVADORES

Um dos novos caminhos a serem descortinados por essa Constituição é, como já 
se disse, a possibilidade de dinamizar e aquecer um amplo processo de deliberação 
pública que nos foi legado pelo pensamento republicano. Essa ideia passa, neces-
sariamente, pela construção de consensos – ainda, e sempre, que provisórios – nas 
três esferas de poder, a saber, Legislativo, Executivo e Judiciário. Lembrando que 
a edificação da Democracia tem bases sólidas no compromisso de ser construída 
com a participação de todos e em todos os graus, visando a um autorreconheci-
mento nas decisões de poder.

Isso leva, também, a um conceito de Democracia para além dos estreitos limites 
da Democracia Representativa, embora sem tirar os méritos da representação 
como um dos avanços na implementação da soberania popular, e nos aproxima 
de uma Democracia participativa, deliberativa e processual, nos moldes de auto-
res como Habermas (1997), Rawls(2000) e Liphart (2003). 

Também insta anotar que preencher os espaços republicanos e democráticos, to-
dos abertos pela Constituição de 1988, nos leva a novas formas de mobilização, 
que se fortalecem após o nascimento das novas tecnologias, fenômeno atrela-
do à crise do Estado-nação e à globalização.Como exemplo, vejam-se, no Brasil, 
em julho de 2013, os protestos nas ruas, mobilizados pelas redes sociais. A pauta 
desse movimento, não muito distante dos Indignados da Espanha ou do Occupy 
Wall Street, centrou-se, no caso brasileiro, em melhorias de condições de vida, no 



111

Wilba Bernardes  Para além dos avanços e retrocessos

transporte, saúde e educação e no repudioà corrupção. É claro que muito desse es-
forço participativo tem estreita relação com o acesso à informação3e com a afir-
mação dos direitos de liberdade de expressão e manifestação.

Tais demandas sociais devem retumbar nos Poderes do Estado, e todos estão ap-
tos a se abrirem ao sentir constitucional, pois as apostas das ruas não mitigam a 
Constituição de 1988, antes, pedem e reclamam sua direta efetivação, o que só 
será possível, para além do texto escrito, com o compromisso assumido de con-
cretizar anseios formalizados na Constituinte de 1987. 

2.1 - NO JUDICIÁRIO

Nesse sentido, o Judiciário, dos três Poderes, é o que ainda tem mais desafios a en-
frentar. Considerando ser este um Poder mais hermético - seja por tradição, con-
servadorismo ou corporativismo -, sua abertura e necessidade de aproximação da 
sociedade civil são ainda mais prementes. A postura do Estado-juiz é, agora, sen-
tida como fortemente vinculada às questões do cotidiano das pessoas e requer-se 
do Judiciário que se pronuncie de maneira justa, o que deságua na necessidade de 
justificar suas decisões, apresentando-as de forma fundamentada4.

Para alcançar esse escopo será necessário refletir sobre a melhor maneira de se 
edificar o devido processo legal e, assim, assegurar suas bases de legitimidade e 
sua direta vinculação à soberania popular. No caso brasileiro, sendo nosso fosso 
histórico mais profundo, mais clara e objetivamente devem ser postas as possibi-
lidades dessa interação para que todos se sintam desafiados e partes integrantes 

3 Vale apontar a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.567/11, que revogou a Lei 11.111/05 e que tem como 
ponto crucial a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.

4 Sobre a atuação do Judiciário ao longo dos paradigmas do Direito Liberal, Social e Democrático de Di-
reito, aliada a uma mudança na estrutura da ciência e a novos métodos de interpretação, conferir: BER-
NARDES, Wilba Lúcia Maia. O constitucionalismo, a relação entre os Poderes e a postura do Estado-juiz. 
Direito Público - perspectivas e atualidades. BERNARDES, Wilba Lúcia Maia, CHAVES, Glenda Rose 
Gonçalves, MOUREIRA, Diogo Luna (Coords.). Belo Horizonte: Del Rey, 2010. Com acuidade, sobre os 
paradigmas do Direito Constitucional, ver: CARVALHO NETTO, Menelick de. O requisito essencial da 
imparcialidade para a decisão constitucionalmente adequada de um caso concreto no paradigma cons-
titucional de Estado Democrático de Direito. Revista da Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais, 
Direito Público, Belo Horizonte, n.1, v. 1, jan./jun. 1999.
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dos discursos jurídicos, como bem diria Häberle (2002), numa sociedade aberta 
de intérpretes constitucionais. 

A necessidade de o Judiciário avalizar as pautas sociais vem sendo constatada por 
intermédio de decisões sempre, hoje, próximas do cidadão e que afetam direta-
mente seu cotidiano. Assim, podemos citar decisões polêmicas e que tiveram uma 
grande repercussão junto à população, como os julgamentos a respeito da cláusula 
de barreira (2006); direito das minorias parlamentares (2007); fidelidade parti-
dária (2008); nepotismo (2008); células-tronco (2008); Lei de Imprensa (2009); 
Lei da Anistia (2010); união homoafetiva (2011); anencefalia (2012); cotas raciais 
(2012); ficha limpa (2012) e Lei Maria da Penha (2012). Ocidadão, portanto, re-
quer e deve tomar parte em tais decisões, para que estas sejam reflexo de nosso 
pluralismo social. 

Uma das inovações que nosso ordenamento jurídico prevê atualmente e que ca-
minha no sentido de resgatar laços de legitimidade é a figura do amicus curiae. Se 
há certo distanciamento de nossa mais alta Corte, o Supremo Tribunal Federal, 
na admissibilidade da participação de terceiros, nos termos do artigo 7º da Lei 
9.868/995, não se admitindo a intervenção ad coadjuvandum no controle de fiscali-
zação abstrata, essa negativa será abrandada pela possibilidade de participação,nos 
autos, do amicus curiae, que tem como função auxiliar e esclarecer, fornecendo ar-
gumentos na construção da decisão judicial6.

Outro dado interessante refere-se ao fato de que, havendo necessidade de maiores 
esclarecimentos ou na insuficiência de informação, o relator poderá, nos termos 
da Lei 9.886/99, requisitar dados adicionais, designar perícia ou audiências pú-
blicas7. Essa possibilidade abre um traço novo no controle abstrato de constitu-
cionalidade, pois permite e admite a verificação da análise de questões de fato, 
reconhecendo-se implicações outras no controle abstrato.

5 As Leis 9.868/99 e 9.882/99 disciplinam, respectivamente, Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 
e a Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC; Arguição de Descumprimento de Preceito Funda-
mental - ADPF.

6 Os desdobramentos da participação do amicus curiae são, ainda, motivo de acalorados debates no campo 
jurídico, principalmente, estando a competência para dispor sobre sua admissibilidade nas mãos irre-
corríveis do Ministro relator. 

7 Veja-se o artigo 9º, §1º, da Lei 9.868/99.
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Um dos pontos mais interessantes nessa perspectiva de nos fazermos autores e 
destinatários de nossas normas é a possibilidade de convocação das audiências 
públicaspelo Judiciário, como citado acima. As audiências públicas estão formal-
mente previstas na nossa Constituição, no artigo 58, §2º, inciso II. Nesse locus, 
a previsão se refere às competências traçadas para as Comissões do Legislativo 
constituídas em razão da matéria, ou seja, nossas Comissões Permanentes. Assim, 
como que mais natural, a previsão inicial para a realização das audiências públi-
cas se deu no plano do Poder Legislativo, talvez, na esteira de ter sido tal Poder o 
que primeiro que se abriu à participação popular e o que mantém o fluxo mais 
direto com a soberania popular8. Apesar da disposição vinculada ao Legislativo, 
antes mesmo da determinação constitucional, as audiências públicas foram reali-
zadas pela primeira vez, na órbita do Poder Executivo, com a finalidade inicial de 
dirimir dúvidas, publicizar discussões e receber críticas e sugestões da sociedade 
civil9.

As audiências públicas ocorreram, no âmbito do Poder Judiciário, particularmen-
te, do Supremo Tribunal Federal – STF, pela primeira vez, em 2007, no contexto 
da ADI 3.510, que discutia a Lei de Biossegurança – Lei 11.105/05 – e tratava da 
pesquisa de células-tronco embrionárias, com a solicitação do  Ministro relator 
Ayres Britto. Embora, na época, não houvesse regulamentação específica sobre 
essa matéria, as Leis 9.868/99 e 9.882/99, já referidas, faziam expressa remissão 
à sua possibilidade e afirmavam sua fundamentação10. Apenas em 2009, o STF 

8 No Poder Legislativo, as audiências públicas, após a previsão constitucional, sofreram adequação regi-
mental, assim no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. A alteração regimental do Senado Federal 
se deu nos seus artigos 90, 93, 94 e 95; a adequação da Câmara dos Deputados ocorreu mediante a aprova-
ção da Resolução nº. 17, de 1989. Observe-se que a previsão, sendo regimental, pode suscitar discussões 
sobre como e em que grau a participação da sociedade civil está mesmo assegurada, ou seja, retoma-se a 
discussão sobre a construção processual da Democracia.

9 Assim, em 1986, o Ministério do Meio Ambiente, por intermédio do Conselho Nacional do Meio Am-
biente (CONAMA), através da Resolução nº. 001, trouxe a previsão da realização de audiência pública 
para obter informações, verificar impactos ambientais e discutir o RIMA. Para melhor dispor sobre tal 
audiência pública foi publicada a Resolução nº. 9, de 3 de dezembro de 1987. Após a edição dessa re-
solução, outros documentos legais foram instituídos, trazendo a previsão das audiências públicas, por 
exemplo: Lei nº. 8.666/93 – Lei das Licitações; Lei nº. 9.782/99 – Lei sobre o Processo Administrativo e 
Lei nº. 10.257/01 – Estatuto da Cidade.

10 Foram ainda realizadas, em 2008, no STF, duas audiências públicas: sobre a importação de pneus usados 
– ADPF 101 e sobre a antecipação do parto em caso de feto anencefálico – ADPF 54. 
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adota normatização expressa a respeito, no seu Regimento Interno11. Após essa 
regulamentação, várias audiências públicas foram realizadas e vários casos ainda 
estão pendentes de decisão final12.

Ainda que se questionem os prazos, as formas de convocação e habilitação e os 
critérios de deferimento, viabilizando, ou não, a efetiva participação da sociedade 
civil, é inegável o avanço, em termos democráticos, da previsão de sua realização. 
Nesse sentido, o Judiciário abre as portas de seus palácios para participação da so-
ciedade e deve considerar seriamente, enfrentando-os, os argumentos arrolados 
nas audiências públicas, perfazendo o devido processo legal.

2.2 - NO LEGISLATIVO

Devemos apontar que a crítica feita à atuação do Legislativo brasileiro não difere, 
em muito, das críticas tecidas aos Legislativos de outros Estados: morosidade, alto 
custo público, ineficiência da produção legislativa, sobreposição de competência, 
corrupção, desprestígio do bicameralismo, poder de agenda mitigado; tudo isso 
atrelado a uma certa superação da visão tradicional da Democracia Representati-
va como o único veículo apto a promover legitimidade.

O Legislativo brasileiro cresceu com nossa Constituição de 1988, como reflexo 
de outra tendência em uso no final do século passado, experienciada pela maioria 
dos modelos constitucionais que foram implantados: a constitucionalização de 
normas regimentais. A Constituição atual foi profícua nessa tendência, e os ar-
tigos que se referem ao Poder Legislativo, somando-se aos seus desdobramentos, 
ultrapassam, em muito, regras razoáveis da boa técnica legislativa. Acoplado ao 

11 O que se deu por intermédio da Emenda Regimental n. 29.
12 Podemos citar os seguintes casos: a judicialização do direito à saúde, audiência realizada em 2009; polí-

ticas afirmativas de cotas para ingresso no ensino superior, audiência realizada em 2009; proibição de 
uso de amianto, audiência realizada em 2012; queimadas em canaviais, audiência realizada em 2013; 
financiamentos de campanhas eleitorais, audiência realizada também em 2013; internação hospitalar 
com diferença de classe no SUS, audiência realizada em 2014; além de outros. Verificamos que o recurso 
à convocação de audiências públicas tem sido cada vez mais utilizado pelo STF. Para uma análise arguta 
e profunda sobre a temática das audiências públicas, conferir: BONFIM, Vinícius Silva. A realização das 
audiências públicas no Supremo Tribunal Federal: uma possibilidade de configuração da razão pública 
através da participação da sociedade civil. Tese apresentada no Programa de Pós-Graduação da PUC Mi-
nas, julho de 2014. 
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fato de termos tido um Congresso Constituinte, realmente, o volume de normas 
que tratam do Legislativo excede em nosso Texto Constitucional.

Mas a experiência democrática tem nos mostrado que, a par dos excessos, o fun-
cionamento do Legislativo nos traz muito mais garantias que prejuízos e, no caso 
brasileiro, sua atuação tem também garantido, e é importantíssima, o bom desen-
volvimento do Estado Democrático de Direito. Assim, nosso Legislativo atuou de 
forma a garantir a votação do processo de impeachment do ex-presidente Collor de 
Melo, numa demonstração de seriedade e compromisso constitucional, evitando, 
talvez, uma crise institucional mais grave. Compareceu, como legislador ordiná-
rio, na implementação de vários direitos constitucionais fundamentais e é, ainda, 
a Casa a que o cidadão tem maior acesso, seja pela sua publicização maior, seja pelo 
apelo da eleição periódica, ou, ainda, pela noção de que se trata, inicialmente, de 
uma Casa composta por iguais, iguais a todos nós. 

Há, ainda, de se frisar o ganho imensurável que foi, a partir da previsão constitu-
cional, embora já figurasse em outros documentos constitucionais brasileiros, a 
atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito. Previstas no artigo 58, §3º, 
da Constituição brasileira, as Comissões Parlamentares de Inquérito resgataram 
o perfil fiscalizador do nosso Legislativo e operaram de forma intensa nesse pe-
ríodo de vida democrática13.

É bem verdade, também, que o Poder Legislativo se manteve mais aberto às 
críticas, se comparado aos demais Poderes, mas tal abertura não se tem  revelado 
como uma possibilidade de autorreflexão. E aí despontam as suas mazelas. O 
hiato cristalizado entre atividade legiferante e os anseios populares tem levado 
a uma produção legislativa que pouco, ou nada, contribui para o resgate dos las-
tros sociais. Há um volume exorbitante de produção legislativa, e muitas leis são 
desconsideradas ou negadas pela população. A falta de mecanismos de controle, 
de fiscalização e transparência do jogo legislativo são fatores que inundam argu-
mentos para desmobilizar ou desmoralizar o Legislativo. Não sem razão, temos 

13 As Comissões figuraram pela primeira vez, constitucionalmente, em 1934. A Lei nº.1.579, de 1952,as-
sim como os Regimentos Internos das respectivas Casas, dispõe sobre as Comissões Parlamentares de 
Inquérito.
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várias propostas de Reforma Política em andamento e que retratam a falta de 
identidade do representante com o representado14. 

De outra parte, a atuação do Legislativo como poder constituinte derivado tem ex-
trapolado sua missão. Nossa Constituição tem, hoje, 82  Emendas Constitucionais 
e, parece, pela visão predominante entre os parlamentares no sentido de atender a 
interesses específicos, haver vocação para ter mais 82 em pouco tempo15. Sabemos 
que, embora, também por tradição constitucional, nosso Documento Constitu-
cional seja analítico, nada justifica o sentimento de descrença patrocinado por 
reformas tão amiúde e extensas. Essa descaracterização da Constituição, a par de 
atentar sobre o que Verdú (2004) classificou como sentimento constitucional, re-
tira papel de centralidade de nossa identidade. De atuação tão casuística, quanto 
o que se pretende atacar, tais alterações, em sua grande maioria, não acrescentam 
nada que uma boa construção hermenêutica, via jurisdição constitucional, não 
pudesse assumir, com menores traumas.

Uma das grandes questões sobre o Legislativo brasileiro reside nas normas pre-
vistas no Estatuto dos Congressistas, disposições constitucionais consagradas a 
partir do artigo 53. Já sujeito a uma Emenda Constitucional – Emenda Constitu-
cional nº35/01 – os dispositivos do referido Estatuto são extremamente contro-
vertidos no que se refere à imunidade formal que envolve as hipóteses da prisão e 
da formação do processo quando dizem respeito aos parlamentares16. A alegação 
é de termos imunidades que cobrem situações para além daquelas que se referem 
diretamente à função parlamentar, com as possibilidades de a respectiva Casa não 

14 Vale mencionar a proposta de Reforma Política patrocinada pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 
e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, denominada ‘Projeto de Iniciativa Popular da 
Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas’. Tendo como instrumento um projeto 
de lei de iniciativa popular, seus objetivos são, em especial, a alteração do sistema eleitoral, a questão 
do financiamento das campanhas, a corrupção eleitoral e atualização dos instrumentos da Democracia 
Direta. Não temos dúvidas de que há uma necessidade visceral de retornarmos as discussões a respeito 
da fidelidade partidária, do sistema eleitoral adotado e dos modelos de participação direta da população, 
nos moldes do artigo 14, nos seus incisos, I, II e III de nossa Constituição, se os conjugamos com o pará-
grafo único do artigo 1º do mesmo documento.

15 Segundo informação obtida pelo jornal O Estado de S. Paulo, em 5 de outubro de 2013, Especial sobre os 
25 anos  da Constituição de 1988, H4,há um ano atrás, 48% dos artigos da Constituição já foram altera-
dos via Emenda Constitucional.

16 Parágrafos 2º a 5º do artigo 53.
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autorizar a prisão, ainda que em flagrante de crime inafiançável, e sustar o anda-
mento do processo, que já corre em foro especial, o STF. Também são motivo de 
crítica, as hipóteses de perda de mandado – extinção ou cassação –, em especial, a 
hipótese de cassação em razão de condenação criminal em sentença transitada em 
julgado, a ser decidida pela respectiva Casa17.  

É importante observar que a tentativa de fortalecer o Legislativo brasileiro passa 
por possibilidades de fomentar o poder de atuação do parlamentares na condução 
do processo legislativo, o que envolve sua capacidade de atuar em todas as suas 
fases. Dessa forma, ressalte-se que, pela Constituição atual, os parlamentares po-
dem propor emendas a todos os projetos de lei, inclusive, orçamentários18, desde 
que indiquem a fonte ou dotação orçamentária. É incontestável que tal permis-
são constitucional veio no sentido de enriquecer a função parlamentar, adensar 
o jogo democrático e realçar seu papel de agente fiscalizador, em especial do Exe-
cutivo19, não podendo ser utilizada, pelo seu contrário, a possibilidade de fazer 
conluios ou travar a ação dos Poderes. 

17 Inciso VI, do artigo 55. Essa hipótese é motivo de extensa celeuma na doutrina e nos nossos tribunais, 
inclusive, no STF. É fato que esse tema arrasta consigo as bandeiras sobre os contornos dos limites dos 
princípios da separação de poderes e, em especial, da independência do Legislativo. Nesse sentido, veja-se 
BERNARDES, Wilba Lúcia Maia, RIBEIRO, Patrícia Henriques. Democracia e poder legislativo: algu-
mas reflexões para a Constituição de 1988. In: RIBEIRO, Patrícia Henriques, GUERRA, Arthur Magno e 
Silva, BERNARDES, Wilba Lúcia Maia, ANDRADE, Juliana Campos Horta de (Orgs). 25 anos da Consti-
tuição brasileira de 1988. Belo Horizonte: D’Plácido. 2013.

18 Conferir, na Constituição, os artigos 63, I, e 166 e seus parágrafos. 
19 Lembre-se a possibilidade de o Legislativo, nos termos de sua competência constitucional traçada no 

artigo 49, inciso V, poder sustar os atos do Executivo que exorbitem seu poder regulamentar. 
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2.3 - NO EXECUTIVO

O Executivo teve seu apogeu inegável no início do século XX, na esteira do Estado 
Social, e manteve sua hegemonia até o alvorecer do Estado Democrático de Direi-
to. Durante grande período foi o ator central dos Poderes do Estado e, ainda hoje, 
em democracias recém-instituídas, é difícil abrir mão dessa centralidade.

No Texto Constitucional brasileiro, apesar da acolhida às normas regimentais do 
Parlamento, da previsão de um Judiciário mais acessível, dos espaços de abertura 
à sociedade civil e do prestígio assegurado à Defensoria Pública, aos Advogados e 
ao Ministério Público, nosso Executivo saiu ainda muito fortalecido.

Uma das mais polêmicas atribuições deferidas ao Executivo brasileiro reside na 
competência para expedir medidas provisórias, prevista pelo artigo 62 do Diplo-
ma Constitucional. O instituto da medida provisória, que tem raízes no Welfa-
reState, não difere, em muito, de institutos semelhantes previstos em outros or-
denamentos jurídicos20. Mas a previsão inicial, de redação concisa, aliada à nossa 
pouca tradição democrática, com um passado recente de atuação exacerbada do 
Executivo, um Legislativo frágil e um Judiciário acanhado e sem prática de juris-
dição constitucional, permitiu o uso abusivo do instituto. Na tentativa de frear 
os exageros cometidos, foi dada nova redação ao artigo 62, inserindo extensas 
normas de contensão ao seu uso. O remédio não veio curar a doença e, a menos 
que deixemos de lado a fé rigorosa de que só nos asseguramos por intermédio de 
textos escritos, os abusos ainda serão contínuos. O uso indiscriminado da medida 
provisória é, ainda, prática recorrente no Direito brasileiro21. Entendemos que o 
instituto em si não é um mau; é um  mecanismo necessário para situações excep-
cionais e que precisam de resposta rápida, e sabemos que o Executivo, em casos de 
relevância, é cobrado de forma veemente e urgente. O que urge é o Executivo se 

20 Como o ‘provvedimenti provvisori com forza di legge’, do Direito italiano – Constituição italiana, artigo 
77 –, fonte de inspiração deste artigo. É importante lembrar que nossa medida provisória sucede o ante-
rior decreto-lei e já foi submetida a reforma constitucional, consubstanciada pela Emenda Constitucio-
nal nº. 32/01, que deu extensa redação à atual medida provisória, passando de um artigo e seu parágrafo 
único para um artigo e doze parágrafos.

21 Também, com dados obtidos no jornal O Estado de S. Paulo, em 5 de outubro de 2013, Especial sobre os 
25 anos  da Constituição de 1988, H4, há uma média, nos governos pós-Constituição de 1988, de 3 medi-
das provisórias por mês; excetuando o Governo Sarney, que adotou uma média de 7,23 por mês.
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ater às suas competências constitucionais e haver fiscalização e controle diários, 
primeiro, pelo Legislativo, ao, no mínimo, não converter as medidas provisórias 
em lei quando em flagrante usurpação de poderes e, segundo, pelo Judiciário, ao 
julgar inconstitucionais os atos normativos advindos de medidas provisórias em 
desrespeito ao Texto Constitucional. 

É ponto, também, que merece reflexão na configuração do Executivo brasileiro, 
seguindo tendência crescente, o seu comando da atividade legiferante. Relem-
brando o Estado Social, com as premências de duas guerras mundiais que de-
mandaram, realmente, do Executivo, posturas ativas e soluções urgentes para os 
carecimentos sociais, assumir o comando de iniciativas antes atribuídas exclusi-
vamente a parlamentares não era algo tão inusitado. Se o período demarcava tais 
atuações, hoje,os fundamentos já não se esgotam na postura ativa de um Executi-
vo, muitas vezes, míope. Soluções, hoje, precisam ser pensadas para gerações futu-
ras. Assim seapresenta a configuração dos direitos difusos se queremos assegurá-
-los. Há novas gerações de direitos, como nos fala Bonavides (2006), em quarta e 
quinta gerações, e a via para concretizá-los sai da órbita do Executivo e migra para 
o Judiciário, onde as respostas são construídas mediante um apurado processo. Se 
o Executivo brasileiro possui um poder de agenda forte, com a possibilidade de 
adoção do rito sumário, de iniciativas concorrentes e privativas, com o poder de 
veto22; sua capacidade de centralidade diminui a partir da atuação comprometida 
dos demais Poderes nas suas funções inerentes.

A própria instituição do Ministério Público23, que foi muito fortalecido na Cons-
tituição de 1988, como espaço de defesa da sociedade - por muitos reconhecido, 
no nosso entender, equivocadamente, como um quarto poder - está previsto den-
tro da estrutura do Poder Executivo, inclusive, dentro da sua  proposta orçamen-
tária, embora tenha assegurada sua independência funcional, amparada, inclusi-
ve, pelas garantias da magistratura24.

22 Respectivamente os artigos 64, parágrafos; 61 caput e parágrafo 1º e 66 da Constituição.
23 Assim os artigos 127 etseq. Observe-se que o Ministério Público elabora sua própria proposta orçamen-

tária, mas está vinculado aos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias,de competência 
do Executivo.

24 Para as garantias da Magistratura, veja-se o artigo 95, incisos I, II e III, da Constituição. Não se olvida 
que o Ministério Público seja uma das principais fontes de controle e fiscalização do Estado, com prer-
rogativa em matéria penal e podendo promover o inquérito civil e a ação civil pública, mantendo, ainda, 
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3 - CONCLUSÃO

Apesar de termos uma herança histórico-constitucional não muito acalentadora, 
em razão de nossas rupturas autocráticas, a Constituição de 1988, lidando com a 
tensão imanente de ser e não ser Democracia e com as tradições dos pensamentos 
liberal, socialista e republicano, vem resgatando a possibilidade de nos fazermos 
senhores de nós mesmos, abrindo espaços para a integração da sociedade civil e a 
criação de sentimentos de pertença.

No marco do Judiciário, tal característica pode ser observada na abertura para 
que tenhamos vários intérpretes da nossa Constituição, fazendo a ponte neces-
sária para a boa construção do devido processo legal. Institutos e procedimentos 
previstos, como o amicus curiae, convocação de peritos e audiências públicas, re-
forçam laços de legitimidade e nos fazem assumir uma perspectiva crítica e cons-
trutivista do Direito. Sua abertura corresponde, agora,à possibilidade de ser con-
tramajoritário e assegurar espaços à minoria.

O Legislativo deve se consolidar como o locus, por excelência, do debate público, 
onde as intervenções fiscalizadora e de controle devem ser realçadas, se quiser-
mos superar sua crise de identidade. O Legislativo brasileiro faz frente a esses no-
vos desafios com as Comissões Parlamentares de Inquérito e com a possibilidade 
de ampliação da participação popular, como nas audiências públicas; há críticas 
contundentes a certos corporativismos, mas os avanços obtidos nos fazem crer 
que ele não perderá seu espaço na cena política.

No plano do Executivo, comprovamos que abrir mão de poderes antes assumidos 
tem sido uma tarefa difícil e que merece adaptações aos novos modelos de gover-
nança. Sua centralidade deve recair, agora, no poder de bem pensar o orçamento 
público e uma gestão financeira equilibrada e comprometida com os objetivos do 
nosso Estado, elencados no artigo 3º da nossa Constituição.

grande sintonia com a sociedade, tanto é que houve contrariedade, manifesta, da população no que res-
peita a proposta de Emenda Constitucional – PEC – nº. 37, que limitava os poderes de investigação do 
Ministério Público, nos movimentos de junho de 2013. 
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Vemos que os Poderes do Estado têm muito ainda a percorrer, mas o caminho que 
vem sendo trilhado não nos desmerece como um Estado Democrático de Direito. 
Aberturas à participação da sociedade têm sido previstas, instituições que refor-
çam a democracia estão consagradas e institutos que não fizeram seu recorte de-
mocrático estão sendo instados a fazê-lo. 

Afora isso, os controles diários, que legitimam as instituições públicas e justifi-
cam a Democracia para além da tradicional Democracia Representativa, em últi-
ma e primeira análises, recaem no povo, no cidadão, que deve ficar atento e zeloso 
quanto aos bens constitucionais que tão arduamente construiu na Constituição 
de 1988. 
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Muito se discute sobre o dever do Estado na concretização dos direitos sociais 
consagrados nas Cartas Políticas, sabido sua omissão violar frontalmente a or-
dem constitucional e os princípios universais nelas inseridos. 

Para Andreas Krell, “a negação de qualquer tipo de obrigação a ser cumprida na base 
dos Direitos Fundamentais Sociais tem como consequência a renúncia de reconhecê-los 
como verdadeiros direitos”.1 

Mas como conceituá-los? Segundo José Afonso da Silva, “os direitos sociais, como 
dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas proporciona-
das pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que 
possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a 
igualização de situações sociais desiguais.”2

1 KRELL, Andreas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha. Porto Alegre: Sergio An-
tonio Fabris Editor, 2002, p. 23. 

2 In: Curso de Direito Constitucional Positivo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 286. São garantias 
cujos lastros históricos remontam à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e, mais espe-
cificamente, às Constituições Mexicana de 1917 e de Weimar de 1919.
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Imputa-se ao Estado o desenvolvimento e a execução de programas capazes de suprir as 
necessidades primárias da sociedade, em especial dos indivíduos que se encontram em 
situação de hipossuficiência, marginalidade e carência.3

A partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as garantias 
sociais passaram a ser consideradas não como direitos contra a estatalidade, mas 
sim, direitos que, perpassando-a, demandam do poder público certas prestações 
materiais. 

Paulatinamente se concebe a prevalência dos interesses coletivos sobre os indi-
viduais como forma de garantir ideais fundamentalizados, regulados pelas leis e 
pelos atos administrativos capazes de definir, executar ou implementar as cha-
madas políticas públicas de interesse coletivo.4

Efetivamente, a consagração dos direitos sociais encontra-se intimamente liga-
da à vida e à dignidade da pessoa humana, objetivos primordiais do Estado sem o 
qual sua existência revela-se inócua.

Consabido possuir o legislador uma margem de autonomia na definição da forma 
e da medida em que dita garantia deva ser assegurada. Contudo, a interveniência 
congressual não pode ser concebida apenas como função executiva da Constitui-
ção. As normas máximas sobre a matéria possuem caráter aberto, devendo ser 
concretizadas de acordo com a vontade geral, observando-se as possibilidades e os 
meios para sua efetivação.5

Igualmente relevante destacar que a prestação dos direitos comunitários encon-
tra-se intimamente ligada à capacidade orçamentária do ente federado. Outros-
sim, ao legislar sobre o contexto interno, os parlamentares são obrigados a con-
siderar o cenário internacional, na medida em que as alterações no panorama 
mundial refletem-se  no país.

3 CAMPOS, Germán J. Bidart. La Interpretación del Sistema de Derechos Humanos. Buenos Aires: Ediar, 
1994, pp. 49 et seq.

4 KRELL, Andreas J. Op. cit., p. 19.
5 Id., p. 22.
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Não quer isso significar a vinculação estrita das prestações coletivas às especula-
ções financeiras ou ao resultado da política monetária adotada a nível externo e 
doméstico. Por serem regras primordiais de uma Nação, enrijecidas pela petrea-
lidade, provêm da determinação legal máxima, garantidora das transformações 
econômicas.

Não por acaso propôs Gomes Canotilho a ideia de uma Constituição dirigente e a 
sujeição parlamentar às normas programáticas sobre direitos sociais, econômicos 
e culturais que impõe sua voluntas na criação da legislação ordinária fixadora das pres-
tações positivas. Da mesma forma, elas vinculam o Poder Executivo a oferecer serviços 
e bens à sociedade. 6 

A despeito de haver revisado o conceito, pondera o autor lusitano que a Constitui-
ção dirigente, antes um projeto da modernidade, surgido em um momento his-
tórico relevante, já teria cumprido seu papel. Contudo, “isto não pode significar que 
não sobrevivam algumas dimensões importantes da programaticidade [...] e do dirigismo 
constitucional”.7 A prova da perpetuação dessas dimensões é a vinculação do legis-
lativo aos fins que integram o programa constitucional.8

Sob outro prisma, reconhece ele o enfraquecimento das Cartas Políticas de con-
teúdo ideológico frente aos textos internacionais. Como assevera, “não faltam vo-
zes a considerar aqueles objetivos como um entulho programático, sem qualquer força 

6 Na segunda edição da obra, publicada em 2001, o autor alterou seu posicionamento em virtude da mu-
dança do cenário social mundial e assumiu uma atitude mais pessimista com relação aos ideais do Estado 
Social de Direito. Defendeu que “as constituições eram corolários da razão política e humanista e consti-
tuíam propostas do devir político e social. Para os quadrantes do nihilismo pós-moderno e da ideologia 
antimodernista dos neoconservadores, as constituições liberais e sociais, mas mais estas do que aquelas, 
escondem no seu bojo um pecado mortal – a lógica da narratividade emancipatória, a ideia do progresso 
do homem, a utopia da desalienação, a promessa da felicidade para as mulheres e homens do presente e 
das próximas gerações futuras. O desafio que se coloca aos cultores do direito constitucional não pode ser 
outro que não o de tentar compreender as novas lógicas, as novas razões, os novos mitos. (...) O problema 
é o de saber se as novas lógicas se desenvolvem matematicamente como verdades axiomáticas ou se elas 
devem ser inseparáveis dos contextos políticos, econômicos e sociais em que se impõe com crueza a poli-
tização do concreto” CANOTILHO, Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. VII.

7 Canotilho e a Constituição Dirigente. Organizador Jacinto Nelson e Miranda Coutinho: participantes 
Agostinho Ramalho Marques Neto... [ et. al.]. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.14.

8 Id., p. 15.
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vinculativa. Agora quando esses mesmos objetivos constam de tratados internacionais, 
toda a gente vem dizer que é preciso levá-los a sério, dada a imperatividade e normativi-
dade das cláusulas dos tratados [...]”.9 Nessa perspectiva, sustenta certa deslocação da 
normatividade endógena para os estatutos supranacionais. 

À evidência, o fenômeno ocorre mais concretamente no marco da União Euro-
peia, considerando a mundialização. No Brasil, a centralidade perdura no âmbito 
do Estado, pautado sob a égide da Lex Federal.10 Por isso, a interpretação a partir da 
Constituição ainda norteia toda a atividade exegética, uma vez que ela constitui o 
“topoi” hermenêutico.

Isso posto, mister “trabalhar o direito como instrumento de resistência a partir de uma 
perspectiva garantista e de uma releitura constitucional de todo o ordenamento, para que 
seja possível alcançar uma prática emancipatória”.11

A Constituição dirigente estaria morta12 se o dirigismo contratual fosse enten-
dido como o “normativismo constitucional revolucionário capaz, por si só, de operar 
transformações [...]”.13 Não é o caso. Hodiernamente, direito constitucional, direito 
internacional e direito supranacional interligam-se, devendo as Leis Maiores dos 
Estados estabelecerem as premissas materiais fundantes das políticas públicas 
dos regimes adotados.

9 Ibid., p. 15-16.
10 Ibid., p. 35.
11 Contribuição de Marco Aurélio Marrafon. In: Canotilho e a Constituição Dirigente / Organizador Jacin-

to Nelson e Miranda Coutinho. Op. cit, pp. 64-65.
12 Para Canotilho, “podemos estar a ser hipócritas quando, em nome de políticas neoliberais, defendemos a de-

mocracia. Não estamos a pensar em democracia, estamos a pensar numa governança privada a nível mundial. 
A experiência histórica mostra que o poder político foi democratizado, o poder político foi domesticado, o poder 
político foi e é controlado. Mas nunca vimos que houvesse controle democrático da governança privada em ter-
mos econômicos-internacionais. Portanto, quando coloca essas questões da ‘morte da constituição dirigente’, o 
importante é averiguar por que é que se ataca o dirigismo constitucional. Uma coisa é dizer que estes princípios 
não valem e outra é dizer que, afinal de contas, a Constituição já não serve para nada, já não limita nada. O que se 
pretende é uma coisa completamente diferente da problematização que vimos efectuando: é escancarar as portas 
dessas políticas sociais e econômicas a outros esquemas que, muitas vezes, não são transparentes, não são con-
troláveis. Então eu digo que a constituição dirigente não morreu. (...) A grande questão que se coloca em termos 
políticos é a de saber se, afinal, devemos ou não acreditar, devemos ou não considerar que estes princípios ainda 
são imperativos categóricos coletivos”. Op cit. pp. 30-31.

13 CANOTILHO, Joaquim Gomes. Op. cit, p. XXIX.
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O atual contexto trazido pelas regrações máximas sugere a atuação estatal assu-
mindo novas responsabilidades, comprometendo-se a intervir ativamente na 
ordenação das relações comunitárias, de modo a ajustar-se aos valores nelas con-
sagrados14. 

Nesse sentido, imperioso suas preceituações serem acatadas com respaldo na rea-
lidade fático-social existente. Promessas exageradas, sem a possibilidade de real 
efetivação, desacreditam a Lex e abalam a confiança dos cidadãos levando à “frustra-
ção constitucional”.15

A Carta Magna Brasileira é um exemplo fiel de programaticidade quando define 
fins e propostas de futura ação pública, orientada por valorações éticas. Por isso, 
muitas vezes, seus enunciados traduzem grandes imprecisões e comprometem 
sua eficácia e aplicabilidade imediata.16

Parte da doutrina encara os preceitos programáticos como meros compromissos 
destituídos de cogência17. Na doutrina italiana, Giorgio Del Vecchio afirmou ca-
tegoricamente que regras dessa natureza não teriam significado propriamente 
jurídico, apenas, moral e político.18

Na doutrina alemã, alguns escritos buscaram a superação desse ideário. Para Kon-
rad Hesse, a Constituição adquire força normativa na medida em que é capaz de 
efetivar determinada pretensão de eficácia, ou seja: ela transforma-se em força 
ativa quando as tarefas propostas forem realizadas, se existir disposição de orien-

14 Conforme salienta André Rufino do Vale, “o Estado se despe de sua função tradicional de mero garantidor 
dos direitos e passa a assumir o papel de promotor desses mesmos direitos, impedindo que se convertam em meras 
fórmulas vazias e possam ser usufruídos por todos. (...) São exigidas do Estado medidas de planejamento econô-
mico e social e uma intervenção direta e dirigente na economia, ensejando-se um sistema completo de prestações 
nas várias áreas da vida social”. Eficácia dos Direitos Fundamentais nas Relações Privadas. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 2004, p. 44.

15 KRELL, Andréas J. Op. cit., 2002, p. 26.
16 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3ª edição. São Paulo: Malheiros Edi-

tora, 1998, p. 137.
17 REIS, José Carlos Vasconcelos dos. As Normas Constitucionais Programáticas e o Controle do Estado. 

São Paulo: Renovar, 2003, p. 23.
18 DEL VECCHIO, Giorgio. Lições de Filosofia do Direito. Trad. Antônio José Brandão. 5ª edição. Coimbra: 

Armênio Amado Editor, 1979, p. 382.
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tar a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida e se, a despeito de todos 
os questionamentos e reservas provenientes dos juízos de conveniência, for pos-
sível identificar a vontade de concretizá-la. 19

Contemporaneamente, as regras programáticas descortinam notável importân-
cia porque atribuem fins ao Estado, esvaziado pelo liberalismo econômico. Ao 
assegurar a todos existência digna, por intermédio da intervenção do Poder Exe-
cutivo na ordem econômica, a Carta de 1988 almeja a justiça social.

Sem embargo da maioria dos constitucionalistas modernos rejeitarem a existên-
cia de um direito fundamental individual para concessão de prestações positivas 
e a interferência ativa em políticas públicas por parte do Judiciário, sob o fun-
damento de que este não estaria democraticamente legitimado e tecnicamente 
aparelhado para tal tipo de decisão; aceitam e defendem, em contrapartida, um 
“mínimo existencial” como garante da dignidade da pessoa humana.20

Consabido residirem os fundamentos da Nação no respeito ao indivíduo em to-
das suas dimensões. Se o Estado não o assegura, necessário repensar a engenharia 
política.

A dignidade da pessoa humana, clausulada como pétrea pela Carta Cidadã, há de 
ser amplamente utilizada em prol da melhoria dos serviços sociais básicos que ga-
rantam condições existenciais basilares ao povo. 

No contexto nacional, o desenvolvimento socioeconômico, o “padrão mínimo 
social”, há de incluir um atendimento eficiente de saúde, o acesso à alimentação, 
à educação e à garantia de moradia. Não se trata de condições utópicas ou ideolo-
gismos.21

19 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição, Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Ser-
gio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 16-19.

20 KRELL, Andreas J. Op. cit., p. 60.
21 Como bem salienta Dominique Rousseau, em sua obra Les Libertes Individuelles et la Dignité de la Per-

sonne, os direitos fundamentais adquirem vida e inteligência por meio da dignidade da pessoa, ao passo que esta 
não se realiza e torna efetiva senão pelos direitos fundamentais. Paris: Montchrestien, 1998, p. 70.
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Partindo do paradigma de a dignidade descortinar uma “qualidade intrínseca e dis-
tintiva de cada ser humano” diante do Estado e da comunidade – e que esta qualidade 
implica direitos e deveres fundamentais que resguardem a pessoa contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, bem como sejam-lhe garantidas as condições exis-
tenciais para uma vida saudável – depreende-se pressupor ela um nível de estabilidade 
jurídica capaz de afiançar segurança básica e tranquilidade.22 

E dentro desse panorama, a efetividade dos direitos fundamentais sociais conver-
te-se em um instrumento hábil à busca da felicidade individual e coletiva.23 Sob 
esta perspectiva, o direito de ser feliz não se funda em referenciais subjetivos, mas 
em “uma vida digna, na qual seja assegurada a liberdade, a segurança, a igualdade, o 
acesso à educação de qualidade, [...] à saúde, alimentação, moradia, dentre outros direitos 
essenciais [...].”24

A ideia de felicidade vincula-se, inexoravelmente, ao ser humano, valor irrenunciável, 
inalienável e imprescritível. A natureza das prestações positivas dos direitos sociais que 
dela decorrem perspectiva a igualação da isonomia legal à isonomia real, ainda tão dis-
tantes. O direito à felicidade vai ao encontro das aspirações comuns, fruto do Welfare 
State. 25

22 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia do Direito Fundamental à Segurança Jurídica: dignidade da pes-
soa humana, direitos fundamentais e proibição do retrocesso social no direito constitucional brasileiro, 
Porto Alegre: Revista de Direito Social, v. 4 n.14, abr/jun 2004, p.17. 

23 O direito a busca da felicidade vem adquirindo, paulatinamente, repercussão nos textos internacionais. 
A Organização das Nações Unidas, na Resolução 65/309, de julho de 2011, reconheceu a felicidade como 
meta fundamental da humanidade e colocou-a na agenda mundial. Então, se foram os americanos os 
pioneiros da noção de “felicidade” - the right to pursuit of happiness -, quem firmaram-na como uma 
“verdade evidente” desde a Declaração de Independência de Thomas Jefferson, o texto da Resolução 
aprovada pela Assembleia das Nações Unidas, teve o condão de positivá-la. Nele se lê “Não é possível haver 
paz duradoura, prosperidade, igualdade e fraternidade neste mundo se nossas metas são tão separadas e diver-
gentes, [...] se não aceitamos que, no final, somos pessoas iguais, compartilhando a terra entre nós e também com 
outros seres, que têm igual papel e risco no estado deste planeta”.

24 FREIRE, Dorabel Santiago dos Santos. A judicialização do direito à felicidade à luz da cláusula da reserva do 
possível. In: www.revistapesquisasjuridicas.com.br, p. 240, acesso 1/5/2014.

25 E é por essa razão e não outra que o Senador Cristovam Buarque apresentou Proposta de Emenda Consti-
tucional para fazer inserir no art. 6º da Lei Maior em vigor - precisamente o que trata dos Direitos Sociais 
– o direito à busca da felicidade por cada indivíduo e pela sociedade, mediante a dotação pelo Estado e 
pela própria coletividade das adequadas condições para seu exercício. 

 Inserida a alteração, o artigo passaria a vigorar com a seguinte redação: “São direitos sociais, essenciais à 
busca da felicidade, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
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Sua métrica emerge da principiologia da Constituição que encarta positivações 
favoráveis à evolução do bem estar comum e de cada um.26

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição.”
 Fundamenta a PEC os argumentos adiante expostos: “A busca individual pela felicidade pressupõe a obser-

vância da felicidade coletiva. Há felicidade coletiva quando são adequadamente observados os itens que tor-
nam mais feliz a sociedade, ou seja, justamente os direitos sociais – uma sociedade mais feliz é uma socieda-
de mais bem desenvolvida, em que todos tenham acesso aos básicos serviços públicos de saúde, educação, 
previdência social, cultura, lazer, dentre outros. [...] A alteração no artigo 6º é reflexo, justamente, do escopo 
principal previsto nesta Proposta de Emenda à Constituição, sendo os direitos sociais (educação, saúde, ali-
mentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, a as-
sistência aos desamparados) essenciais para que se propicie a busca, pelos indivíduos, com reflexos na socie-
dade como um todo, da felicidade.[...] Todos os direitos previstos na Constituição – sobretudo, aqueles tidos 
como fundamentais – convergem para a felicidade da sociedade. É assegurado o direito a uma vida digna, di-
reito esse que pode ser tido como fundamental para que a pessoa atinja a felicidade. Também a vida com saúde 
é fator que leva felicidade ao indivíduo e à sociedade. Uma adequada segurança pública implica em uma vida 
mais feliz, indubitavelmente. E assim ocorre com um sem-número de direitos encartados na Constituição.[...]  
Os critérios objetivos da felicidade podem, no contexto constitucional, ser entendidos como a inviolabilidade dos 
direitos de liberdade negativa, tais como aqueles previstos no artigo 5º (variantes da vida, ao Estado prestacional 
– os direitos sociais, como [...] liberdade, igualdade, propriedade e segurança), além daqueles relacionados no artigo 
6º do Texto Constitucional. O encontro dessas duas espécies de direitos – os de liberdade negativa e os de liberdade 
positiva – redundam, justamente, no objetivo da presente Proposta de Emenda à Constituição: a previsão do 
direito do indivíduo e da sociedade em buscar a felicidade, obrigando-se o Estado e a própria sociedade a fornecer 
meios para tanto, tanto se abstendo de ultrapassar as limitações impostas pelos direitos de égide liberal quanto 
exercendo com maestria,  observados os princípios do caput do artigo 37, os direitos de cunho social.”

26 Em sua justificação à PEC apresentada, o Senador Cristovam Buarque pondera que diversas normas 
positivas contemplam a busca pela felicidade como um direito. “Na Declaração de Direitos da Virgínia 
(EUA, 1776), outorgava-se aos homens o direito de buscar e conquistar a felicidade; na Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão (França, 1789) há a primeira noção coletiva de felicidade, determinando-se que as rei-
vindicações dos indivíduos sempre se voltarão à felicidade geral. Hoje, o Preâmbulo da Carta Francesa de 1958 
consagra a adesão do povo francês aos Direitos Humanos consagrados na Declaração de 1789, dentre os quais se 
inclui à toda evidência, a felicidade geral ali preconizada.

 Atualmente, a felicidade está elevada ao grau constitucional em diversos ordenamentos jurídicos. Nesse 
contexto, como deixar de citar o Reino do Butão, que estabelece, como indicador social, um Índice Na-
cional de Felicidade Bruta (“INFB”), mensurado de acordo com indicadores que envolvem bem-estar, 
cultura, educação, ecologia, padrão de vida e qualidade de governo, determinando o artigo 9º daquela 
Constituição o dever do INFB. O artigo 20, item 1 daquela Carta estabelece, na mesma esteira, que o Go-
verno deverá garantir a felicidade do Estado de promover as condições necessárias para o fomento do 
povo. [...] 

 Em linha análoga segue o artigo 13º da Constituição do Japão e o artigo 10º da Carta da Coréia do Sul: o 
primeiro determina que todas as pessoas têm direito à busca pela felicidade, desde que isso não interfira 
no bem-estar público, devendo o Estado, por leis e atos administrativos, empenhar-se na garantia às con-
dições por atingir a felicidade; o segundo estatui que todos têm direito a alcançar a felicidade, atrelando 
esse direito ao dever do Estado em confirmar e assegurar os direitos humanos dos indivíduos.” 
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Segundo Kant, a pessoa constitui um fim em si mesma e não pode ser usada como meio 
da vontade própria e alheia27. Daí, sua “coisificação” ou “instrumentalização” restar 
vedada, não se concebendo sua desvinculação diante do Estado.

Carece de sentido, portanto, relativizar o princípio da dignidade à reserva do pos-
sível.

Certo é que a utilização do Poder Judiciário para questionar e obrigar a Admi-
nistração a desenvolver políticas públicas tem continuamente frequentado a 
jurisprudência e impulsionado a doutrina pátria. 28 Os direitos sociais, enquanto 

27 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, in: Textos Filosóficos. Trad. Paulo Quin-
tela. Portugal: Edições 70, 2004, p. 82.

28 Nessa esteira, os Tribunais inclinam-se pela possibilidade de intervenção do Judiciário na implementa-
ção de políticas públicas. A propósito, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

 “direito constitucional à absoluta prioridade na efetivação do direito à saúde da criança e do adolescen-
te. norma constitucional reproduzida nos arts. 7º e 11 do estatuto da criança e do adolescente. normas 
definidoras de direitos não programáticas. exigibilidade em juízo. interesse transindividual atinente às 
crianças situadas nessa faixa etária. ação civil pública. cabimento e procedência. 1. Ação civil pública de 
preceito cominatório de obrigação de fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina tendo 
vista a violação do direito à saúde de mais de 6.000 (seis mil) crianças e adolescentes, sujeitas a tratamento médi-
co-cirúrgico de forma irregular e deficiente em hospital infantil daquele Estado. 2. O direito constitucional à abso-
luta prioridade na efetivação do direito à saúde da criança e do adolescente é consagrado em  norma constitucional 
reproduzida nos arts. 7º e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Art. 7º A criança e o adolescente têm 
direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento 
e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. “Art. 11. É assegurado atendimento 
médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.” 3. Violação de lei federal. 4. Releva notar que 
uma Constituição Federal é fruto da vontade política nacional, erigida mediante consulta das expectativas e das 
possibilidades do que se vai consagrar, por isso que cogentes e eficazes suas promessas, sob pena de restarem vãs 
e frias enquanto letras mortas no papel. Ressoa inconcebível que direitos consagrados em normas menores 
como Circulares, Portarias, Medidas Provisórias, Leis Ordinárias tenham eficácia imediata e os direitos 
consagrados constitucionalmente, inspirados nos mais altos valores éticos e morais da nação sejam rele-
gados a segundo plano. Prometendo o Estado o direito à saúde, cumpre adimpli-lo, porquanto a vontade 
política e constitucional, para utilizarmos a expressão de Konrad Hesse, foi no sentido da erradicação da 
miséria que assola o país. O direito à saúde da criança e do adolescente é consagrado em regra com nor-
matividade mais do que suficiente, porquanto se define pelo dever, indicando o sujeito passivo, in casu, o 
Estado. 5. Consagrado por um lado o dever do Estado, revela-se, pelo outro ângulo, o direito subjetivo da criança. 
Consectariamente, em função do princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado constitucionalmente, a 
todo direito corresponde uma ação que o assegura, sendo certo que todas as crianças nas condições estipuladas 
pela lei encartam-se na esfera desse direito e podem exigi-lo em juízo. A homogeneidade e transindividualidade do 
direito em foco enseja a propositura da ação civil pública. 6. A determinação judicial desse dever pelo Estado 
não encerra suposta ingerência do judiciário na esfera da administração. Deveras, não há discricionarie-
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direitos subjetivos a ditas prestações, impõem, cada vez mais, a atuação ativa e 
engajada do Judiciário para o adimplemento dos preceitos constitucionais, enal-
tecendo seu papel de fiador das garantias e dos imperativos categóricos da Carta 
da República. 

Busca-se, por intermédio da inafastabilidade da jurisdição, a materialização do 
Capítulo II, art. 6º, da CF, do qual emergem a educação, a saúde, o lazer, a moradia 
digna e condizente com o necessário para o desenvolvimento saudável e harmô-
nico da vida humana, dentre outros.   

Seu acatamento traduz-se em legítimo dever do Poder Executivo que, uma vez 
inadimplente, pode ser compelido na esfera judicial.

Embora ainda seja reduzido o grau de provocação para demandas relacionadas à 
implementação de tais garantias (proporcionalmente às necessidades populares), 
há avanços significativos em ações baseadas no Código de Defesa do Consumidor 

dade do administrador frente aos direitos consagrados, quiçá constitucionalmente. Nesse campo a ati-
vidade é vinculada sem admissão de qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea. 7. Um país cujo 
preâmbulo constitucional promete a disseminação das desigualdades e a proteção à dignidade humana, alçadas 
ao mesmo patamar da defesa da Federação e da República, não pode relegar o direito à saúde das crianças a um 
plano diverso daquele que o coloca, como uma das mais belas e justas garantias constitucionais. 8. Afastada a tese 
descabida da discricionariedade, a única dúvida que se poderia suscitar resvalaria na natureza da norma ora sob 
enfoque, se programática ou definidora de direitos. Muito embora a matéria seja, somente nesse particular, cons-
titucional, porém sem importância revela-se essa categorização, tendo em vista a explicitude do ECA, inequívoca 
se revela a normatividade suficiente à promessa constitucional, a ensejar a acionabilidade do direito consagrado 
no preceito educacional. 9. As meras diretrizes traçadas pelas políticas públicas não são ainda direitos senão 
promessas de lege ferenda, encartando-se na esfera insindicável pelo Poder Judiciário, qual a da oportunidade 
de sua implementação. 10. Diversa é a hipótese segundo a qual a Constituição Federal consagra um direito e a 
norma infraconstitucional o explicita, impondo-se ao judiciário torná-lo realidade, ainda que para isso, resulte 
obrigação de fazer, com repercussão na esfera orçamentária. 11. Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional 
à Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto no re-
gime democrático e no Estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, 
assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la 
ao determinar a realização prática da promessa constitucional. 12. O direito do menor à absoluta prioridade na 
garantia de sua saúde insta o Estado a desincumbir-se (sic) do mesmo através da sua rede própria. Deveras, 
colocar um menor na fila de espera e atender a outros é o mesmo que tentar legalizar a mais violenta afronta ao 
princípio da isonomia, pilar não só da sociedade democrática anunciada pela Carta Magna, mercê de ferir de 
morte a cláusula de defesa da dignidade humana. 13. Recurso especial provido para, reconhecida a legitimidade 
do Ministério Público, prosseguir-se no processo até o julgamento do mérito.” RESP nº 577.836, Relator: Min. 
Luiz Fux, DJe 28/2/2005.
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ou envolvendo temas inegavelmente relevantes, como a prestação de serviços e o 
fornecimento de medicamentos.

Isso porque a Lei Maior instituiu a efetividade da tutela individual, coletiva e me-
taindividual, sendo várias as possibilidades abertas para permitir que políticas 
públicas sejam determinadas consoante dispõe a positividade magna.

A ação civil pública, os writs constitucionais, em especial o mandado de injunção, as 
lides específicas previstas no controle concentrado junto ao Supremo Tribunal Federal, 
são exemplos das possibilidades processuais para que entidades ou grupos de legitimados 
possam questionar o vácuo congressual ou executivo, com vistas a ajustar as condutas 
aos desideratos e fins previstos na Norma Normarum.

Em comum, todas pretendem obrigar o administrador público e o legislador a 
alterar determinado padrão de comportamento, fundado em alegada ilegalida-
de ou eventualmente inconstitucionalidade, como também objetivam corrigir 
desvios e alterar concepções e metas na implantação de medidas governamentais 
envolvendo gama enorme de segmentos.

Merecem, ainda, menção, os tratados internacionais, nomeadamente os de Direi-
tos Humanos que detêm status constitucional ou infralegal, a depender de como 
foram incorporados no ordenamento doméstico. A relevância justifica-se porque 
vários desses documentos exógenos instituem disposições assecuratórias, metas 
de desenvolvimento, que se manifestam como latente fonte de garantias ao in-
divíduo, tais como o trabalho, a proteção à maternidade, à infância, a demandar 
postura ativa do Estado na distribuição de bens tangíveis e intangíveis aos cida-
dãos.

Não obstante as reformas liberais vivenciadas em passado recente pelo Brasil, remanes-
ce o ideário do Estado Social e Democrata, a impor o acatamento das determinações do 
art. 3º da Carta Republicana. Decorre daí, a incumbência da Judicatura em assumir a 
parcela de responsabilidade social que lhe é devida na fiscalização do atuar público.29 

29 Dúvidas não restam que o Poder Judiciário, durante largo período, foi o sustentáculo dos direitos civis e 
da liberdade individual. É ele o garante da legalidade, da igualdade perante a lei e, independentemente 
do modelo de Estado ou de suas peculiaridades, constitui o garante das aspirações sociais. O Direito do 
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Cinco são os objetos que podem sofrer aferição jurisdicional: 1) a fixação dos obje-
tivos e prioridades por parte do Poder Público em matéria de direitos fundamen-
tais; 2) o resultado final esperado das políticas públicas adotadas; 3) a quantidade 
de recursos investidos em termos absolutos ou relativos; 4) o alcance ou não das 
metas estabelecidas; e 5) a eficiência mínima - entendida como economicidade - 
na aplicação financeira destinada à determinada finalidade.

Revela-se, por conseguinte, plenamente possível o controle judicial dos progra-
mas governamentais, no tocante à sua adequação ao conteúdo e aos fins estabe-
lecidos na Constituição. Ao interpretar a Lex Magna procurando dela sacar todas as 
suas potencialidades, verifica-se que a exegese concretizadora das garantias não confi-
gura exercício retórico ou demagógico, mas verdadeiro poder-dever do Estado-juiz a ser 
aferido com prudência e razoabilidade. 

Cabe, pois, ao magistrado, exercitar o princípio da ampla tutela jurisdicional com 
os olhos voltados à máxima eficácia do comando maior a fim de, vg: contrastar 
se o projeto adotado pela estatalidade apresenta ineficiência ou lacunas em seu 
cumprimento, sindicar as causas e motivos que levaram àquela situação e apurar 
se direitos estão sendo ameaçados ou lesados.

O primeiro caso discutido no Supremo Tribunal Federal foi a Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental nº. 45, de abril de 2004, relatada pelo Mi-
nistro Celso de Mello. Em síntese, ela averiguou a legitimidade da intervenção do 
Poder Judiciário em temas de implementação de programas sociais consagrando 
que, em caráter excepcional, poder-se-á invocar a jurisdição diante da inércia dos 
órgãos competentes em cumprir tais encargos.

De igual modo, sob a égide do Recurso Extraordinário nº. 410.715/SP – atinente ao 
acesso de crianças de até seis anos de idade em creche e pré-escola – a Segunda Turma do 

Consumidor, o Direito Urbanístico, o Direito Ambiental são exemplos de como a controvérsia judicial 
assume papel destacado e amplo, que transcende as partes para adequar e ajustar as relações  comunitá-
rias.

 Outro dado que não merece esquecimento concerne ao fato de ter a Constituição brasileira vinculado 
muitas das prestações estatais aos direitos fundamentais, de aplicação imediata.  Indene de dúvidas que o 
tema políticas públicas encontra-se intimamente ligado à realização desses direitos considerados impres-
cindíveis a uma existência livre e plena.
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Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que a educação infantil repre-
senta prerrogativa magna indisponível, nos termos do art. 208, IV, da Lex Magna. 
Nesses termos, entendeu ser viável a ingerência do iuris dicere para compelir os 
entes estatais inadimplentes.

No plano internacional, a matéria tem sido objeto de apreciação e infindáveis 
questionamentos. Rememore-se ter a Organização dos Estados Americanos 
(OEA), por meio da Assembleia Geral, em maio de 1948, aprovado a Declaração 
Americana de Direitos e Deveres do Homem. O documento positivou direitos 
tanto civis e políticos quanto econômicos, sociais e culturais. A Declaração in-
tensificou o direito à saúde, o acesso à educação e à cultura, enalteceu a força do 
trabalho e acrescentou a previdência social no rol das prerrogativas essenciais à 
condição humana.

Num segundo momento, em 1969, celebrou-se a Convenção Americana de Direi-
tos Humanos. Esta, porém, falhou ao não especificá-los tal qual fez a Declaração 
de 1948. Todo o tema voltado às prerrogativas econômicas, sociais e culturais re-
sume-se a um único e solitário dispositivo: o art. 26. Por esta razão, a doutrina in-
ternacionalista afirma ser lastimável o fato de não se ter imposto obrigações mais 
concretas aos Estados-partes, limitando-se a Convenção a requerer que providên-
cias sejam tomadas para se alcançar, progressivamente, a efetividade dos direitos 
elencados no bojo do art. 26. 

Ora, não estando os Estados-membros obrigados a adotarem medidas imediatas 
em casos individuais de violação à retrocitada norma, não podiam eles ser apre-
ciados pelo sistema interamericano. A lacuna foi suprida com o acolhimento do 
Protocolo Adicional à Convenção em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, conhecido como Protocolo de San Salvador.

Nele se prevê direitos trabalhistas, direito à seguridade social e à saúde, direito ao 
ambiente saudável, à alimentação e educação, direito aos benefícios da cultura, à 
proteção das famílias e da criança, além da assistência aos idosos e aos portadores 
de deficiência física. O art. 19, por outro lado, autoriza que a infração às fianças 
ora em destaque enseja petição individual à Comissão e à Corte Interamericana, 
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possibilitando a exigibilidade das conquistas petrificadas no Protocolo de San Sal-
vador.30

E, nesta altura, sensível esclarecer dois temas marcados pela controvérsia: a ‘re-
serva do possível’ e o ‘mínimo existencial’, referidos alhures.

É fato não ter o Supremo Tribunal Federal enfrentado a matéria de forma exaus-
tiva ou mesmo adotado posição firme a respeito, já que poucas foram as vezes que 
a questão ascendeu àquela Corte31. Na emblemática ADPF nº. 45, dantes mencio-
nada, sustentou-se que a cláusula da ‘reserva do possível’ – ressalvada a ocorrência 
de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada pelo Estado Brasi-
leiro com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações consti-
tucionais, notadamente, quando a conduta negativa puder resultar na nulificação 
ou mesmo na aniquilação de garantias impregnadas de um sentido essencial de 
fundamentalidade. 

Concernente à convivência da reserva do possível com o mínimo existencial, asse-
verou que ao se apurar os elementos intrínsecos da dignidade humana, devem ser 
estabelecidos os alvos prioritários dos gastos públicos. Tão somente após atingi-
-los é que se poderia discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em quais 
outros projetos poder-se-ia investir.

30 Deveras elucidativa a decisão datada de 1985, quando a aludida Comissão tratou da polêmica envolven-
do os índios yanomamis brasileiros e a política adotada pela União. Naquele episódio, plano governamen-
tal de desenvolvimento que visava explorar recursos na Amazônia levou à construção de rodovia que 
atravessava parte considerável do território indígena.

 A entrada maciça de civis nas tradicionais adjacências das terras yanomami provocou consequências de-
letérias no modo de vida daquela população tradicional, a exemplo da prostituição, da proliferação de 
doenças até então desconhecidas, destacando-se a inevitável e frustrante perda territorial. A Comissão 
– que embora não seja organismo judicial inegavelmente a ele se assemelha – determinou que o governo 
brasileiro violara os direitos à vida, à segurança, ao domicílio, à locomoção, à preservação da saúde e ao 
bem-estar da comunidade, todos garantidos na Declaração Americana. Sob esse prisma, evidenciada a 
proeminência que vem adquirindo a jurisdição internacional de Direitos Humanos.

31 Na verdade, as questões que chegam ao STF aguardam longo tempo para serem julgadas, a exemplo da 
que versa sobre a obrigação do Estado em oferecer medicamentos de alto custo não listados pelo Sistema 
Único de Saúde, matéria reconhecida pela Corte Pretoriana como de repercussão geral em 2007, porém 
pendente de apreciação. Tal inércia levou os ministros do Superior Tribunal de Justiça a anunciarem, em 
7/5/2014, que definirão os processos atinentes ao direito à saúde por meio de recurso repetitivo. 
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Paralelo ao tema, permeia o princípio do não retrocesso social, expressamente 
acolhido pelo ordenamento jurídico pátrio por meio da ratificação do Pacto de 
São José da Costa Rica. Caracteriza-se pela impossibilidade de redução dos direitos 
sociais amparados na Constituição Federal, garantindo ao cidadão o acúmulo de 
patrimônio jurídico.

Quando em evidência a ordem democrática, a vedação ao retrocesso social, mor-
mente em matéria de direitos coletivos e metaindividuais, pretende evitar que o 
legislador venha a negar, no todo ou em parte, a essência do comando magno que 
tutelou o preceito garantidor em sua ratio. A inclusão de tal proibição obsta a violação 
de núcleo normativo vital e, consequentemente, a supressão de regras de justiça social.

Perceptível descortinar a questão indagações e dúvidas. Por isso, indubitável avul-
tar ao Poder Judiciário destacado papel na garantia e tutela de tais direitos cole-
tivos, especialmente, se não regulamentados. Assim, a atuação da magistratura 
faz-se imperiosa, em especial, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição, que estabe-
lece a plenitude da jurisdição a qualquer lesão ou ameaça a direito legitimamente 
tutelado. 

Por certo, significativas decisões pretorianas, nomeadamente as da Suprema Corte, 
revestem-se de caráter excepcional, uma vez que não pretendem substituir o Poder ina-
dimplente, mas suprir a omissão violadora ao patrimônio jurídico do indivíduo. 32

32 A propósito, destaque-se recente decisão do Supremo Tribunal Federal:
 “Ementa: ampliação e melhoria no atendimento de gestantes em maternidades estaduais – dever estatal de assis-

tência materno-infantil resultante de norma constitucional – obrigação jurídico-constitucional que se impõe ao 
poder público, inclusive aos estados-membros – configuração, no caso, de típica hipótese de omissão inconstitu-
cional imputável ao estado-membro – desrespeito à constituição provocado por inércia estatal (rtj 183/818-819) 
– comportamento que transgride a autoridade da lei fundamental da república (rtj 185/794-796) – a questão da 
reserva do possível: reconhecimento de sua inaplicabilidade, sempre que a invocação dessa cláusula puder compro-
meter o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial (rtj 200/191-197) – o papel do poder judiciário na  na 
implementação de políticas públicas instituídas pela constituição e não efetivadas pelo poder público – a 
fórmula da reserva do possível na perspectiva da teoria dos custos dos direitos: impossibilidade de sua 
invocação para legitimar o injusto inadimplemento de deveres estatais de prestação constitucionalmen-
te impostos ao estado – a teoria da “restrição das restrições ”  (ou da “limitação das limitações ”) – caráter 
cogente e vinculante das normas constitucionais, inclusive daquelas de conteúdo programático, que vei-
culam diretrizes de políticas públicas, especialmente na área da saúde (cf, arts. 196, 197 E 227) – a questão 
das “escolhas trágicas” – a colmatação de omissões inconstitucionais como necessidade institucional fundada 
em comportamento afirmativo dos juízes e tribunais e de que resulta uma positiva criação jurisprudencial do 
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Nesse conspecto, a reserva do possível vem sendo adotada sob o prisma da razoa-
bilidade, em consonância com o critério da proporcionalidade.

Nesse processo de avaliação, a racionalidade econômica – entendida como limi-
tação de recursos e sua capacidade de disposição – incorpora-se à racionalidade 
do julgador, de forma a constituir um elemento a mais na conjugação do equilí-
brio de recursos diante das demandas às prestações materiais. 33

Válido e de extremo relevo, portanto, o Projeto de Lei nº 5.139/2009, em trâmite 
na Câmara dos Deputados, de autoria da renomada processualista, Ada Pellegrini 
Grinover, com vistas a instituir um sistema único de ações coletivas, consubstan-
ciado em um Código de Processo Coletivo, que homogeneizará as normas vigen-
tes sobre o assunto.

A utilização de ações coletivas para salvaguardar direitos sociais, inexplicavel-
mente postergados pela governança e pelo legislativo, é a melhor maneira de se 
garantir uma decisão justa e equânime. Alie-se a elas, uma quantidade maior de 
informações prestadas pelos interessados e por expertos aos tribunais, cujo esco-

direito – controle jurisdicional de legitimidade da omissão do estado: atividade de fiscalização judicial 
que se justifica pela necessidade de observância de certos parâmetros constitucionais (proibição de re-
trocesso social, proteção ao mínimo existencial, vedação da proteção insuficiente e proibição de excesso) 
– doutrina – precedentes do supremo tribunal federal em tema de implementação de políticas públicas 
delineadas na constituição da república (rtj 174/687 – rtj 175/1212-1213 – rtj 199/1219-1220) – possibi-
lidade jurídico-processual de utilização das "astreintes" (cpc, art. 461, § 5º) como meio coercitivo indireto 
– existência, no caso em exame, de relevante interesse social – ação civil pública: instrumento processual 
adequado à proteção jurisdicional de direitos revestidos de metaindividualidade – legitimação ativa do 
ministério público (cf, art. 129, Iii) – a função institucional do ministério público como “defensor do povo” (cf, 
art. 129, Ii) – doutrina – precedentes – recurso de agravo improvido (re 581352 agr/am, min. Relator celso de 
mello, dje 22/11/2013).

33 Conforme destaca Gilmar Ferreira Mendes, “se não cabe ao Poder Judiciário formular políticas sociais e eco-
nômicas na área da saúde [por exemplo], é sua obrigação verificar se as políticas eleitas pelos órgãos competentes 
atendem aos ditames constitucionais do acesso universal e igualitário”. Mendes,  Gilmar Ferreira  e BRANCO, 
Paulo Gustavo Gonet. In: Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 630. 

 Observa o autor que a judicialização do direito à saúde deveria se dar, preferencialmente, no marco das 
ações coletivas e não no contexto de milhares de litígios individuais, ao contrário do que atualmente 
ocorre. 

 Salienta um estudo no qual se pesquisou processos envolvendo o direito à saúde e à educação em cinco 
Estados brasileiros, onde se constatou que 96% deles referiam-se à saúde, enquanto 4% versavam sobre 
direito à educação. Destes, somente 2% dos casos de direito à saúde eram ações coletivas em contraparti-
da aos 81% das lides relativas ao direito à educação demandados coletivamente. Op. cit, p. 631.
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po é fornecer-lhes subsídios sobre o impacto orçamentário das decisões judiciais. 
34

Por isso as audiências públicas elevam-se como meio necessário para compatibi-
lizar a atividade pretoriana com as reivindicações suscitadas pelos atores envol-
vidos no debate. Por abarcar questões complexas, muitas vezes envoltas em tec-
nicismos,  imperioso o diálogo para apaziguar tensões eventualmente existentes 
entre os elaboradores, executores e partes interessadas35.

Consoante destaca Peter Häberle, as normações acerca dos direitos fundamen-
tais de caráter geral devem ser regulamentadas pela interveniência legislativa, 
incumbida à jurisdição constitucional sua efetivação, na medida em que é assim 
que a Carta alcança vigência real e as garantias nela consagradas se adaptam à so-
ciedade36.

A atividade criativa jurisprudencial expressa uma novel realidade jurídica pautada 
na responsabilidade do Poder Judiciário com o contexto social, econômico e cultural do 
país.

Quanto ao suposto déficit de legitimidade do ativismo, sobretudo, se exercitado 
no âmbito do controle de constitucionalidade, Cappelletti ressalta que:

“os cientistas políticos amplamente demonstraram que, mesmo no melhor dos mundos 
possíveis, a liderança legislativa e executiva, embora tradicionalmente considerada ‘di-
retamente responsável perante o povo’, nunca constitui, diferentemente do judiciário, 
perfeito paradigma de democracia representativa”37. 

Grupos variados procuram vantagens, manobrando interesses entre diversos 
centros de poder, cujos resultados não necessariamente manifestam a vontade da 
maioria, mas sim, de segmentos sociais e econômicos específicos38.

34 MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit. p. 632.
35 Id., p. 637.
36 HÄBERLE, Peter. La Garantia del Contenido Esencial de los Derechos Fundamentales. Trad. Joaquin Brage 

Camazano. Madrid: Dykinson, 2003. p. 172-173.
37 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 94.
38 Id., p. 95. 
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À evidência, a carência de legitimidade de um Poder constituído não valida a 
deficiência de outro, porém, inegável que a obrigatoriedade de fundamentar as 
decisões consubstancia “uma forma concreta de legitimação racional da atuação ju-
dicial, através do convencimento social acerca dos motivos de decidir explicitados pelo 
magistrado”.39

Nas palavras de Dalmo de Abreu Dallari: 

“Sendo mais do que simples guardião e executor de meras formalidades legais, as-
segurando os direitos de todos e não os privilégios de alguns, ele [Poder Judiciário] 
será realmente útil na implantação e preservação de uma sociedade democrática. 
E daí virá, naturalmente, a autoridade dos juízes”.40

O atual cenário social brasileiro, no qual se vislumbram significativas mudanças 
nas áreas de assistência social - a exemplo da Bolsa Família, estabelecida pela Lei 
nº 10.836/2004; do Programa Nacional de Acesso à Alimentação, criado pela Lei 
nº 10.689/2003; e da Bolsa Escola, instituída pela Lei nº 10.219/2001 -, dá mos-
tras da transcendência da legis para a vida do cidadão.

A economia nacional apresenta mudanças expressivas nas últimas duas décadas 
que ensejaram reformas legais e administrativas atentas ao controle da inflação, 
ao disciplinamento dos gastos públicos enquadrados na Lei de Responsabilidade 
Fiscal e à modificação do sistema de previdência social, tudo a denotar uma visí-
vel melhoria na distribuição de renda.

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil de 2013, elaborada pelo 
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), o Índice de Desen-
volvimento Humano Municipal (IDHM) aumentou 47,5% entre 1991 e 2010. Mais, 
em 20 anos, 85% dos municípios brasileiros saíram da faixa de “muito baixo desenvol-
vimento humano”41. 

39 MOREIRA, Helena Delgado Ramos Fialho. Poder Judiciário no Brasil: crise de eficiência. Curitiba: Ju-
ruá, 2004, p. 93.

40 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos Juízes. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 79.
41 In: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/07/idh-municipal-do-brasil-cresce-475-em-20-anos-aponta-pnud.

html. Acesso em 1/5/2014.
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Observa-se, então, que as políticas públicas adotadas em todos os níveis federati-
vos resultaram positivamente, conquanto haja muito a se construir42. Ainda que 
não seja atribuição do Poder Judiciário universalizar direitos, sua atuação na solu-
ção dos conflitos é preponderante para o aperfeiçoamento dos programas adota-
dos pelos agentes públicos.

Atual e pertinente a colocação de Abramovich e Courtis:

“[...] a adequação dos mecanismos processuais para fazer com que o Estado cum-
pra direitos econômicos, sociais e culturais, pela via judicial, requer um esforço 
imaginativo que envolve novas formas de utilização dos mecanismos processuais 
tradicionais; consideração ampliada dos direitos econômicos, sociais e culturais 
como direitos; um certo ativismo judicial que inclua uma dose de criatividade pre-
toriana; e uma proposta legislativa de novos tipos de ações capazes de viabilizar os 
reclames coletivos e as demandas de alcance geral perante os poderes públicos”43. 

Nesse diapasão, a atuação pretoriana na concretização dos direitos coletivos amplia o 
cenário republicano, ao conferir-lhes visibilidade e projetá-los sob uma perspectiva viável 
de realização. Inconcebível a compreensão de a efetividade material dos direitos funda-
mentais dar-se unicamente no plano da Administração Pública e do Legislativo, des-
comprometendo o Poder Judiciário.44

Na lição de Häberle, “o tema do Estado constitucional toca, ao mesmo tempo, a ratio 
e a emotio e traz consigo o princípio-esperança”. 45 Afinal, tanto a dogmática jurídi-

42 Para Gilmar Mendes, no que se refere às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
os problemas de eficácia social desse direito fundamental relacionam-se muito mais com questões liga-
das à implementação e manutenção das políticas públicas de saúde já existentes, do que com a falta de 
legislação específica para o caso. Op. cit. p. 624.

43 ABRAMOVICH, Victor y COURTIS, Chirstian. Los Derechos Sociales como Derechos Exigibles, Ma-
drid: Editorial Trotta, 2002, pp. 46-47. Versão livre. Na língua original: “[...] la adecuación de los mecanis-
mos procesales para hacer que el Estado cumpla con derechos económicos, sociales Y culturales por vía judicial 
requiere un esfuerzo imaginativo que involucre nuevas formas de utilización de mecanismos procesales tradi-
cionales; la expandida consideración de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos; un cierto 
activismo judicial, que incluya una dosis de creatividad pretoriana; y la propuesta legislativa de nuevos tipos de 
acciones capaces de vehiculizar reclamos colectivos y demandas de alcance general frente a los poderes públicos.”

44 PEREZ, Marcos Augusto. O Papel do Poder Judiciário na Efetividade dos Direitos Fundamentais. In:  Revista 
dos Tribunais – Caderno de Direito Constitucional e Ciência Política. Ano 3, V. 11, abr/jun 1995, p. 237.

45 HABERLE, Peter. El Estado Constitucional, Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, 
p. 7.
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ca quanto o Estado Democrático devem conceder ao indivíduo um espaço para 
o “quantum de utopia”, a fim de que ele possa conceber uma nova realidade pautada na 
felicidade. 46
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1 INTRODUÇÃO

A posição dos Tribunais de Contas no Brasil ainda desperta controvérsias doutri-
nárias, inclusive quanto ao alcance de sua competência. Dentre essas cizânias se 
encontra a possibilidade dos Tribunais de Contas analisarem a constitucionalida-
de de leis e atos administrativos. Nesse sentido, o presente trabalho propõe discu-
tir o limite da competência dos órgãos administrativos, inclusive dos Tribunais 
de Contas, no controle de constitucionalidade.

O primeiro tópico cuidará da tese que estabelece a possibilidade de negar-se apli-
cação à lei inconstitucional por órgãos não jurisdicionais e demonstrará que ape-
sar de sua renovação promovida pelo movimento neoconstitucionalista, já tinha 
ampla acolhida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Na sequência serão abordadas a posição dos Tribunais de Contas no Brasil, a natu-
reza jurídica de seus provimentos e se são competentes para realização do contro-
le de constitucionalidade.
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2. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃOS NÃO 
JUDICIAIS

A noção de jurisdição constitucional perpassa a concepção da Constituição como 
norma a ser efetivada. Já não soam como novidades as ideias de Hesse (1991) para 
quem a Constituição é mais do que mero documento de legitimação do poder, 
sendo também, e principalmente, o instrumento jurídico que procura confor-
mar a realidade politica e social. Por outro lado, soam como suplantadas as ideias 
de normas constitucionais com diferentes graus de eficácia, como enunciado na 
doutrina de Silva (1999).

Na atual quadra do constitucionalismo brasileiro, torna-se cada vez mais presen-
te a ideia de que por ser norma, a Constituição tem aplicabilidade imediata e os 
direitos nela enunciados não são passíveis de restrição ou limitação. Essa nova 
corrente de pensamento é bem representada por Barroso (2009) para quem:

Do ponto de vista dogmático, as últimas décadas assistiram a um movimento 
decisivo, que foi o reconhecimento e a consolidação da força normativa da Cons-
tituição. No constitucionalismo europeu – e na maior parte do mundo, que vivia 
sob sua influência – prevalecia o entendimento de que as normas constitucionais 
não seriam propriamente normas jurídicas, que comportassem tutela jurisdicio-
nal quando descumpridas, mas sim diretivas políticas endereçadas sobretudo ao 
legislador. A superação dessa perspectiva ganhou impulso no segundo pós-guerra, 
com a perda de prestígio do positivismo jurídico e da própria lei e com a ascensão 
dos princípios constitucionais concebidos como uma reserva de justiça na relação 
entre o poder político e os indivíduos, especialmente as minorias. Essa mudança, 
uma verdadeira revolução silenciosa, tornou-se possível graças à disseminação da 
jurisdição constitucional, com a criação de inúmeros tribunais constitucionais 
pelo mundo afora. (BARROSO, 2009, p. 85)

Uma das teses centrais do novo constitucionalismo é que a Constituição, como 
centro do ordenamento jurídico, tem primazia em sua realização. É desnecessária 
a intermediação da lei ou de outros instrumentos normativos para que se possa 
dar cumprimento aos ditames constitucionais. No âmbito do Direito Adminis-
trativo, Carvalho (2009) anota:

Com efeito, antes de se falar em juridicidade, já havia evoluído o princípio da le-
galidade à noção de princípio da constitucionalidade, decorrente da superação do 
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dogma positivista que recusara normatividade aos princípios. O fato de se passar a 
reconhecer imperatividade a quaisquer normas constitucionais expressas, inclu-
sive as principiológicas, tornou inadequado falar-se apenas em legalidade como 
princípio vinculante a Administração, fazendo surgir a noção de princípio da 
constitucionalidade. (CARVALHO, 2009, p. 54)

Um exemplo já clássico dessa nova forma de interpretar a constitucionalização 
do Direito e seu reflexo sobre a atividade da Administração Pública é a edição 
pelo Supremo Tribunal Federal da Súmula Vinculante 13, que impossibilita a no-
meação das categorias de parentes, nela arroladas, em cargos de livre nomeação 
e exoneração1. A noção que prevaleceu foi a de que mesmo não havendo lei que 
proíba tal conduta, a mesma esbarra em princípios constitucionais. Aliás, a pri-
meira proposta de redação da súmula deixava claro o intento de aplicação direta 
do texto constitucional2.

Esse fenômeno traz como consequência a ampliação das decisões fundamenta-
das em seu texto e, por consequência, a ampliação do número de atores que tem 
por missão interpretá-la e aplicá-la. Ganham relevo as ideias de Peter Häberle que 
enuncia sua tese principal da seguinte forma:

No processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados to-
dos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos não 
sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com numerusclausus de 
interpretes da Constituição. (HÄBERLE, 1997, p. 13)

Nessa visão, o debate sobre a constitucionalidade da lei e atos normativos não está 
restrita aos órgãos jurisdicionais sendo legítimo que tanto os indivíduos quanto 
as entidades em geral possam debater e propor interpretações do texto constitu-
cional. Nesse sentido Dimoulis e Lunardi (2011) afirmam que:

1  A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de 
direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de 
função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, 
viola a Constituição Federal.

2  A proibição do nepotismo na Administração Pública, direta e indireta, em qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, independe de lei, decorrendo diretamente dos 
princípios contidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal.
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Independentemente de tais normas, o princípio da supremacia constitucional im-
põe que todas as autoridades estatais velem pela correta aplicação da Constituição, 
respeitando e fazendo respeitar sua supremacia. Como aceitar que um órgão cria-
do pela Constituição para exercer competências por ela previstas não deve aplicar 
e fazer respeitar seus mandamentos? (DIMOULIS; LUNARDI, p. 24, 2011)

Essa forma de interpretação constitucional revigora a tese sobre a possibilidade 
do controle de constitucionalidade fora do âmbito do Poder Judiciário por meio 
da negativa de aplicação da norma inconstitucional que, para alguns, já estaria su-
perada. 

Afinal, se a sociedade vive sob a égide da Constituição, norma superior as demais 
do sistema jurídico interno, de eficácia plena e imediata, parece implícita a ideia 
de não se pode relegá-la ao segundo plano. Esse último argumento foi identifica-
do por Laurentis (2012) com base nos escritos de Luís Roberto Barroso, Clémer-
son Merlin Cleve e Gustavo Binenbojm:

A despeito disso, o entendimento favorável à possibilidade de, mesmo após a pro-
mulgação da Constituição de 1988, a administração pública deixar de aplicar leis 
que considere inconstitucionais foi defendido por Clérmeson Merlin Cléve, Luís 
Roberto Barroso e Gustavo Binenbojm. Em síntese, três argumentos foram lança-
dos por tais autores para sustentar essa tese.[...]

O terceiro argumento levantado por dita corrente de pensamento tem relação com 
a supremacia da Constituição. A aplicação da lei inconstitucional, dizem, deve ser 
combatida a qualquer custo, pois a aplicação da “lei inconstitucional é negar apli-
cação à Constituição”. (LAURENTIS, 2012, p. 144)

A essência da tese é simples e direta. Sendo a Constituição o fundamento de vali-
dade do sistema normativo, esse não pode ser aplicado se em descompasso com 
aquela. Seria subversão da ordem normativa, permitir que uma lei, ainda que for-
malmente válida, se sobrepusesse a Constituição de onde retira toda sua validade.

3. A INAPLICABILIDADE DA LEI INCONSTITUCIONAL 
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POR ÓRGÃOS NÃO JURISDICIONAIS

Em que pese ser recente o movimento chamado de novo constitucionalismo, a 
tese da não aplicação da lei inconstitucional é antiga no pensamento jurídico na-
cional. Poletti (2000) afirma que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
sempre se direcionou no sentido de admitir que órgãos não jurisdicionais estão 
desobrigados da aplicação da lei inconstitucional.

Conforme Poletti (2000), a jurisprudência majoritária a época entendia que a 
norma inconstitucional é nula desde seu nascedouro e a decisão que a reconhece 
é meramente declaratória e com efeitos ex tunc. Por esse motivo, ao reconhecer a 
inexistência da lei e a ausência de efeitos desde a origem não poderia o Supremo 
Tribunal Federal exigir dos demais órgãos públicos comportamento diverso. 

Segundo Tavares (2006), a tese da nulidade absoluta da lei inconstitucional foi a 
primeira a ser adotada nos regimes constitucionais, especialmente nos Estados 
Unidos, sendo essa a doutrina tradicionalmente aceita. Ainda, segundo o autor, é 
essa a justificativa para se reconhecer ao Executivo a faculdade de recusar a apli-
cação da lei inconstitucional. 

Todavia, a partir da promulgação da Emenda Constitucional 16/1965, que intro-
duziu o sistema de controle concentrado de constitucionalidade houve uma dis-
sensão no pensamento do STF. A superveniência de novo instrumento de contro-
le, agora pela via concentrada e que possibilitava a suspensão da norma retiraria a 
justificativa prática para permitir o Executivo deixasse de cumprir a lei inconsti-
tucional. Nesse sentido Sampaio (2002):

Com a promulgação daquela Emenda, ocorreram acirrados debates entre os mi-
nistros, provocando, inicialmente, divisão da Corte. No Mandado de Segurança 
n. 16.003-DF, impetrado contra ato do então Presidente da República Castelo 
Branco, por maioria, o Plenário continuou a admitir o descumprimento de lei pelo 
Poder Executivo sob o argumento de inconstitucionalidade. Os Ministros Nunes 
Leal, Carlos Medeiros, Evandro Lins, Vilas Boas e Gonçalves de Oliveira entendiam 
que o cenário havia mudado completamente, aperfeiçoando-se o regime de divi-
são, coordenação e harmonia dos poderes, lançando-se para o Judiciário a tarefa de 
guardião do equilíbrio de suas relações, através do pronunciamento do Supremo 
Tribunal no julgamento da representação de inconstitucionalidade. (SAMPAIO, 
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2002, p. 516)

Essa posição divergente restou clara no voto do Ministro Victor Nunes Leal no 
Mandado de Segurança 15.866/DF, onde reconheceu que a superveniência do 
novo instrumento de controle de constitucionalidade mitigou a posição anterior:

Realmente, a ampla representação de inconstitucionalidade, que nosso direito 
constitucional agora obriga, põe a questão sob uma nova luz, que me leva a não 
insistir nos votos proferidos anteriormente.

[...]

Com a nova interpretação, baseada na E.C. 16, a que estou aderindo após madura 
reflexão, resulta que a lei, até ser declarada inconstitucional pelo Judiciário, será 
obrigatória, não só para os particulares, como também para os podêres do Estado, 
o que confere ao regime de legalidade uma eficácia prática proporcionada à sua 
projeção teórica.” (BRASIL, 1967)

A dissidência inaugurada não foi suficiente para suplantar a tese e o STF manteve-
-se sua posição até então vigente. Durante as décadas seguintes por algumas vezes 
o Supremo Tribunal foi instado a se manifestar sobre o tema e sempre se manteve 
na mesma posição. Todavia, surgem novos questionamentos.

Com a promulgação da Constituição de 1988 foi ampliado o controle concen-
trado de constitucionalidade por meio da introdução de novos mecanismos e da 
ampliação do rol de legitimados para sua propositura. A ampliação desse sistema 
trouxe consigo a discussão sobre a legitimidade da negativa de vigência a norma 
constitucional. Conforme o entendimento manifestado por Mendes (1997):

É certo que a questão perdeu muito do seu apelo em face da Constituição de 1988, 
que outorgou aos órgãos do Executivo, no plano estadual e federal, o direito de 
instaurar o controle abstrato de normas. A possibilidade de se requerer liminar 
que suspende imediatamente o diploma questionado reforça ainda mais esse en-
tendimento. Portanto, a justificativa que embasava aquela orientação de enfren-
tamento ou de quase desforço perdeu razão de ser na maioria dos casos. (MENDES, 
1997, P. 18)

Apesar de não ter se manifestado de forma decisiva após a Constituição de 1988, 
o Supremo Tribunal Federal já tangenciou o tema e demonstrou que pretende 
manter o entendimento de até então, ainda que agora com maiores cautelas. Nes-
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se sentido, no julgamento da medida cautelar na ADI 221, o Min. Moreira Alves 
afirmou que:

em nosso sistema jurídico, não se admite declaração de inconstitucionalidade de 
lei ou de ato normativo com força de lei por lei ou por ato normativo com força de 
lei posteriores. o controle de constitucionalidade da lei ou dos atos normativos e da 
competência exclusiva do poder judiciario. os poderes executivo e legislativo, por 
sua chefia - e isso mesmo tem sido questionado com o alargamento da legitimação 
ativa na ação direta de inconstitucionalidade -, podem tão-só determinar aos seus 
órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos 
com força de lei que considerem inconstitucionais. (BRASIL, 1990)

O tema voltou à discussão no Supremo Tribunal Federal, agora em diversos man-
dados de segurança impetrados pela Petrobrás contra decisões do Tribunal de 
Contas da União que negaram a aplicação do regulamento simplificado de lici-
tações estabelecido no Decreto n. 2.745, de 24.8.1998, editado com base no art. 
67 da Lei Federal n. 9.479, de 6.8.1998, denominada Lei do Petróleo. O STF, por 
meio de decisões monocráticas dos Ministros Relatores nos mandados de segu-
rança impetrados pela Petrobras, vem concedendo liminar e suspendendo as de-
cisões do TCU impugnadas, até o julgamento de mérito, que ainda não aconteceu 
em nenhuma das ações, a despeito de já haver decorrido um década da primeira 
impetração.

Apesar de até agora não terem sido decididos os referidos mandados de segurança, 
as decisões liminares indicam a necessidade de revisão da Súmula 347 do STF que, 
como se verá adiante, reconhece a possibilidade de o Tribunal de Contas apreciar 
a constitucionalidade das leis e dos atos administrativos no exercício de suas com-
petências. É a síntese do pensamento, o despacho do Ministro Gilmar Mendes:

Não me impressiona o teor da Súmula n° 347 desta Corte, segundo o qual “o Tribu-
nal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalida-
de das leis e dos atos do Poder Público”. A referida regra sumular foi aprovada na 
Sessão Plenária de 13.12.1963, num contexto constitucional  totalmente diferente 
do atual. Até o advento da Emenda Constitucional n° 16, de 1965, que introdu-
ziu em nosso sistema o controle abstrato de normas, admitia-se como legítima a 
recusa, por parte de órgãos não-jurisdicionais, à aplicação da lei considerada in-
constitucional. No entanto, é preciso levar em conta que o texto constitucional 
de 1988 introduziu uma mudança radical no nosso sistema de controle de cons-
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titucionalidade. Em escritos doutrinários, tenho enfatizado que a ampla legitima-
ção conferida ao controle abstrato, com a inevitável possibilidade de se submeter 
qualquer questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal, operou uma mu-
dança substancial no modelo de controle de constitucionalidade até então vigente 
no Brasil. Parece quase intuitivo que, ao ampliar, de forma significativa, o círculo 
de entes e órgãos legitimados a provocar o Supremo Tribunal Federal, no processo 
de controle abstrato de normas, acabou o constituinte por restringir, de maneira 
radical, a amplitude do controle difuso de constitucionalidade. A amplitude do di-
reito de propositura faz com que até mesmo pleitos tipicamente individuais sejam 
submetidos ao Supremo Tribunal Federal mediante ação direta de inconstitucio-
nalidade. Assim, o processo de controle abstrato de normas cumpre entre nós uma 
dupla função: atua tanto como instrumento de defesa da ordem objetiva, quanto 
como instrumento de defesa de posições subjetivas. Assim, a própria evolução do 
sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, verificada desde então, está 
a demonstrar a necessidade de se reavaliar a subsistência da Súmula 347 em face 
da ordem constitucional instaurada com a Constituição de 1988. (BRASIL, 2006)

Como se infere do despacho transcrito, há forte indicativo de que o Supremo Tri-
bunal Federal, diante da alteração substancial do regime de controle concentrado 
de constitucionalidade, tende a rever seu posicionamento sobre a questão em de-
bate. Mas, por enquanto, continua em vigor a tese do controle de constitucionali-
dade por parte de órgãos não jurisdicionais. 

4. A POSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO BRASIL 
E O LIMITE DE SUA ATUAÇÃO NO CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE

Em que pese a criação dos Tribunais de Contas no Brasil remontar aos tempos do 
Império, a posição institucional desses órgãos nunca foi objeto de pensamento 
uniforme. Essa indefinição acarreta diversas consequências de ordem prática, 
como, por exemplo, a natureza jurídica de suas decisões e a possibilidade de con-
trole jurisdicional do mérito de suas decisões.

Para alguns autores, entre os quais, Fernandes (2005), exceto questões de nature-
za formal, é incabível o controle das decisões dos Tribunais de Contas pelo Poder 
Judiciário. Na definição do autor, tais órgãos desempenham parcela do poder ju-
risdicional, essencialmente quando exercem a competência atribuída nos termos 
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do art. 71, II, da Constituição da República. Para outros, como Medauar (2012) e 
Mileski (2009), as decisões dos Tribunais de Contas é de natureza jurídica admi-
nistrativa. Por isso, permite o controle jurisdicional.

Esse é apenas um dos inúmeros pontos que continuam sem consenso no pensa-
mento jurídico nacional e que não encontrou resposta segura no texto constitu-
cional vigente.

Afinal, a Constituição trata dos Tribunais de Contas no capítulo destinado ao 
Poder Legislativo, vinculando-o às atividades de controle precípuo do Congres-
so Nacional, mas garante aos seus membros prerrogativas funcionais típicas dos 
membros do Poder Judiciário.

Da mesma forma, dotas as decisões dos Tribunais de Constas que importam  
aplicação de multas ou imputação de débitos têm a natureza de título executivo, 
entretanto, a eles, não foi conferida competência para executar aludidos títulos. 
Apenas o Judiciário reveste-se de competência para executar as decisões dos Tri-
bunais de Contas que têm a eficácia de título executivo, por meio de ação própria 
e autônoma.    

Outros exemplos poderiam ser citados para demonstrar que a Constituição não 
estabeleceu de maneira inequívoca qual é a posição dos Tribunais de Contas na 
ordem jurídica nacional. Como não poderia deixar de ser, essa indefinição nor-
mativa constitucional propicia o surgimento de teorias conflitantes sobre a po-
sição institucional desses órgãos de contas o que, por consequência, também gera 
incertezas sobre qual a natureza jurídica de suas decisões. São decisões adminis-
trativas ou são efetivo exercício de parcela da jurisdição?

Quanto à posição institucional, afirmam autores como Magalhães (2009) e Justen 
Filho (2009) que se trata de novo poder, separado do Poder Legislativo, Executivo 
ou Judiciário. Essa vertente de pensamento equipara o número de órgãos existen-
tes em uma Constituição com o número de funções da soberania.
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Em corrente oposta, autores, como Martins (2008) entendem que os Tribunais de 
Contas são órgãos subalternos ao Poder Legislativo, sem autonomia decisória e 
não poderiam ser comparados aos órgãos do Poder Judiciário.

Já a corrente adotada, dentre outros, por Medauar (2012), Ferraz (1999) e Morei-
ra Neto (2012) classifica os Tribunais de Contas como órgãos constitucionais au-
tônomos, mas não equiparados aos órgãos que exercem as funções da soberania. 
Sua autonomia decorre da tarefa que lhe é atribuída pela Constituição de fiscali-
zar a aplicação de recursos públicos, inclusive daqueles que ocupam os cargos de 
comando nos órgãos de soberania. É a posição que se adota no presente trabalho.

Segundo Canotilho (2003) são órgãos constitucionais todos aqueles referidos na 
Constituição, independentemente de sua importância. Dentre esses existem os 
órgãos constitucionais de soberania, os quais são responsáveis pelo exercício das 
funções políticas fundamentais. Em suas palavras:

a ideia de órgão constitucional de soberania significa que a eles pertence o poder 
(autoritas, majestas) superior do Estado, quer na sua dimensão externa (relativa-
mente a outros Estados e poderes soberanos) quer na sua dimensão interna (frente 
a outros <<centros de poder>> internos) (CANOTILHO, 2003, p. 564)

Depreende-se que existem órgãos constitucionais que exercem funções atreladas 
à soberania e outros que apesar de inseridos no texto constitucional, não inte-
gram a repartição das funções fundamentais do Estado por não executarem fun-
ções soberanas. Ainda segundo o mesmo autor, os órgãos constitucionais que não 
exercem soberania são aqueles que podem ser suprimidos sem que isso importe 
em alteração da configuração do Estado.

Garcia-Pelayo (1981) denomina esses órgãos de “constitucionalmente relevan-
tes” já que são expressamente citados pela Constituição, mas que não recebem 
dela suas configurações essenciais e nem estão entre aqueles que compõem a es-
trutura fundamental do Estado.

Além das características listas por Garcia-Pelayo e Canotilho, a marca mais rele-
vante para se classificar os órgãos constitucionais é a sua capacidade de realização 
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de opções políticas fundamentais. A ideia de opção política fundamental é dada 
por LOEWENSTEIN (1979):

la determación de la decisón politica fundamental, o tomada de la decisión politi-
ca, consiste en la elección de una, entre varias posibilidades políticas fundamenta-
les frente a las que se encuentra la comunidad estatal. Como decisiones políticas 
fundamentales, deben considerarse aquellas resoluciones de la sociedad que son 
decisivas y determinantes, en el presente y frecuentemente en el futuro, para la 
conformación de dicha comunidad. (LOEWESTEIN, 1979, p. 63)

Sob essa perspectiva, são órgãos de soberania aqueles que têm a capacidade de 
tomar as decisões políticas fundamentais de um Estado, transformando-as em 
normas de observância obrigatória. Obviamente, não existe número predetermi-
nado de órgãos ou funções soberanas, cabendo a cada Estado, por meio de suas 
normas constitucionais, estabelecer e identificar quais são esses órgãos.

Tomem-se, por exemplos, os países que adotam o modelo de Tribunal Constitu-
cional situado fora da hierarquia do Poder Judiciário. Nesses casos a função ju-
risdicional é atribuída aos órgãos integrantes do Judiciário e ao Tribunal Cons-
titucional que, apesar de não estar estrutural e hierarquicamente vinculada a 
estrutura orgânica do Judiciário, exerce funções de aplicação coercitiva da Cons-
tituição com tendência à definitividade. Nesses casos, há mais de três órgãos exer-
cendo funções relativas à soberania.

Da mesma forma, nada impede que determinado Estado soberano estabeleça 
outras funções que não as três clássicas: Legislativa, Executiva e Judiciária. En-
tretanto, o que se defende é que o simples fato de existirem novos órgãos citados 
nominalmente na Constituição não indica necessariamente a existência de novas 
funções ou mesmo de novos órgãos de soberania.

No caso brasileiro a Constituição de 1988 não estabeleceu novas funções ou no-
vos órgãos constitucionais de soberania além dos três estabelecidos pela teoria 
clássica. Quanto às funções, o art. 2º estabelece como sendo Poderes do Estado o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Já em relação ao exercício dessas funções, 
conferiu-as a Presidência da República as funções executivas, ao Congresso Na-
cional as funções legislativas e ao Judiciário a função judiciária com exclusividade 
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de jurisdição, cujas competências são distribuídas aos juízes de primeiro grau, aos 
membros de Tribunais de justiça e aos ministros de Tribunais Superiores e ao Su-
premo Tribunal Federal.

Evidentemente, como já é consagrado na doutrina, os órgãos exercem as funções 
uns dos outros, sem transgredir os limites da atividade precípua de cada um de-
les.   Não se defende no presente trabalho o isolamento dos órgãos e o exercício 
de funções exclusivas. O que apenas se destaca – e isso parece claro – é que cada 
órgão exerce precipuamente uma das funções de soberania constitucionalmente 
estabelecidas.

Da mesma forma, até o presente momento, não se infere do texto constitucional 
a existência de outras funções de soberania implícitas e que possam ser desveladas 
pela intepretação constitucional. 

Adotando-se esse critério é possível classificar os Tribunais de Contas no Brasil 
como sendo órgãos constitucionais autônomos, mas que não exercem funções 
soberanas já que suas atribuições não são daquelas que transformam opções polí-
ticas em decisões jurídicas. Como já salientado por Medauar (2012), a natureza ju-
rídica das decisões dos Tribunais de Contas é meramente administrativa, mesmo 
tendo esses órgãos assento constitucional:

O fato de ter presença constitucional, com grande parte de suas atribuições aí lan-
çadas, não significa ter natureza jurisdicional ou ser considerado um outro poder. 
Nem poderia representar desprestígio algum considerar suas decisões de natureza 
administrativa, pois desta índole também se reveste a maioria maciça das decisões 
oriundas do Poder Executivo, sem dúvida o mais hegemônico dos três Poderes, na 
atualidade. (MEDAUAR, 2012, p. 145-146)

O mesmo ponto é sustentado por Ferraz (1999) quando afirma que a função dos 
Tribunais de Contas é de natureza técnica e destina-se a subsidiar as decisões polí-
ticas do Poder Legislativo, ao qual competente avaliar politicamente a conduta da 
Administração Pública. O autor assevera:
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o controle parlamentar indireto tem previsão no art. 70, caput, da Constituição Fe-
deral e se efetiva com o auxílio do Tribunal de Contas. Engloba fiscalização contá-
bil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Públi-
ca (lato sensu). Nele, o Parlamento, posto que órgão político, tem o auxílio técnico 
do Tribunal de Contas, que lhe dá suporte necessário para o exercício da atividade 
(FERRAZ, 1999, p. 79).

Da mesma forma, Fernandes (2005) enuncia a independência técnico-funcional 
como princípio específico das atividades de controle, seja ele interno ou externo, 
o que implica reconhecer que as atividades dos Tribunais de Contas não devem es-
tar sujeitas a outro crivo senão o estritamente técnico. Relembre-se, por fim, que, 
em sua proposta de redefinição da separação de poderes do Estado, Ackerman 
(2009) recomenda a criação de uma instância de controle separada dos demais 
ramos de poder, para diminuir a margem de influência política sobre decisões es-
tritamente técnicas.

Mesmo entre os doutrinadores que consideram os Tribunais de Contas são órgãos 
autônomos e equiparados ao Poder Judiciário, encontra-se entendimento de que 
o controle do Tribunal de Contas exclui o juízo político sobre os atos da Admi-
nistração Pública, estando este reservado ao Parlamento. Nesse sentido é o pensa-
mento de Castro Nunes, citado por LEAL (2013):

as cortes de contas não são delegações do Parlamento, são órgãos constitucionais 
autônomos e independentes. Mas elas existem em função da atribuição política 
dos parlamentos no exame das contas de cada exercício financeiro (CASTRO NU-
NES apud LEAL, 2013, p. 421).

Nessa perspectiva, os Tribunais de Contas fazem parte do sistema administrativo, 
na função de seu controle, e deve se restringir à verificação da conformidade en-
tre os comportamentos públicos e os critérios jurídico-normativos previstos na 
Constituição e legislação infraconstitucional. 

Significa dizer que as atividades desempenhadas pelos Tribunais de Contas afas-
tam-se da ideia de exercício do poder político. No máximo, cooperam com sub-
sídios técnicos para a tomada de decisão política, a qual compete ao Legislativo.
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A linha de entendimento preconizada e confirmada no presente trabalho é no 
sentido de que, os Tribunais de Contas não são novos “poderes” nem exercem fun-
ção relativas ao exercício da soberania.

Conclusivamente, tem-se que os Tribunais de Contas no Brasil são órgãos consti-
tucionais autônomos, mas não podem ser considerados como exercentes de fun-
ções soberanas já que, como dito, essas são as que transformam opções políticas  
decisões jurídicas a realização de opções políticas fundamentais. Ao contrário, as 
decisões dos Tribunais de Contas têm caráter essencialmente técnico, não poden-
do ser pautadas por critérios que não estritamente jurídico-normativos.

5. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS NO BRASIL

Como adiantado, vige no Brasil a compreensão de que os órgãos do Estado podem 
recusar aplicação da lei considerada inconstitucional mesmo antes da declaração 
formal pelo Poder Judiciário. Evidentemente, um desses órgãos é o Tribunal de 
Contas.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 347, reconheceu a competên-
cia dos Tribunais de Contas para negarem aplicação de norma que entender ser 
inconstitucional. É esse o teor da súmula: “o Tribunal de Contas, no exercício de 
suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder 
público” (BRASIL, 1963). Para compreender a questão é preciso analisar a decisão 
no recurso em mandado de segurança 8.372/CE que ensejou a publicação da sú-
mula em questão.

Segundo o relatório do acórdão, o STF analisava a decisão do Tribunal de Justiça 
do Ceará que havia reconhecido a competência do Tribunal de Contas para decla-
rar a inconstitucionalidade de lei. Apesar de reconhecer que o Tribunal de Contas 
tem competência para negar aplicação da lei inconstitucional, deixa claro a in-
competência para declaração de inconstitucionalidade:

Entendeu o julgado que o Tribunal de Contas não podia declarar a inconstitucio-
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nalidade da lei. Na realidade, essa declaração escapa à competência específica dos 
Tribunais de Contas.

Mas há que distinguir entre declaração de inconstitucionalidade e não aplicação 
de leis inconstitucionais, pois esta é obrigação de qualquer tribunal ou órgão dos 
poderes do Estado. (BRASIL, 1962)

O Supremo Tribunal Federal reconhece, portanto, que a declaração de inconstitu-
cionalidade não pode ser feita pelo Tribunal de Contas, por faltar-lhe  competên-
cia para essa função e, ainda, negar vigência à lei inconstitucional é  prerrogativa 
de qualquer órgão do Estado. Esses pontos deixam claro que o pensamento que 
levou a edição da súmula 347 não era de reconhecer juridicidade às decisões dos 
Tribunais de Contas, mas, apenas e tão somente, de reconhecer que como órgãos 
do Estado, não podem ser obrigados a aplicar leis inconstitucionais.

Inclusive Laurentis (2012) afirma que a leitura a ser realizada da súmula 347 do 
Supremo Tribunal Federal de ser no sentido de que qualquer órgão pode recusar 
aplicação à lei inconstitucional:

Esse é inclusive o sentido de um entendimento sumulado, em que o Supremo afir-
ma que: “O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 
constitucionalidade das leis e dos atos do Poder público”. Como, na visão da maior 
parte da doutrina, o Tribunal de Contas tem natureza administrativa, a mensa-
gem que se encontra implícita nesse verbete é: admitimos o exercício do controle 
de constitucionalidade por órgãos administrativos.” (LAURENTIS, 2012, p. 139)

De fato, sob essa perspectiva, de que todos podem ser intérpretes da Constitui-
ção, é compreensível o entendimento de que os Tribunais de Contas, no exercício 
de suas atribuições, neguem aplicação à lei considerada por ele, inconstitucional. 
Não se pode imaginar que um órgão que tem por missão precípua exercer o con-
trole da legalidade dos dispêndios públicos não pudesse analisar a sua compatibi-
lidade com a Constituição.

Na mesma linha segue Bulos (2011), ao afirmar que possibilidade de negativa de 
aplicação da lei inconstitucional decorre do sistema do regime de sanção de nuli-
dade adotado pelo sistema jurídico brasileiro. Segundo o autor,

[n]os Estados que aderem ao regime da sanção de nulidade, a exemplo do Brasil, as 
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leis ou atos normativos inconstitucionais não vinculam as conditas dos Poderes 
Públicos, porque são completamente desprovidos de eficácia jurídica desde o nas-
cedouro (BULOS, 2011, p. 172). 

Por fim, Tavares (2006) adota o mesmo ponto de vista:

O princípio ensejador da prerrogativa administrativa de descumprir lei supos-
tamente inconstitucional é o fato de o Poder Executivo ter de respeitar a Carta 
Magna antes de curvar-se às leis. Nesse sentido tem-se RAMOS (1994: 237), o qual 
dispõe que “não há como se pretender que o Poder Executivo, obrigado que está, 
tanto quanto os demais Poderes, a observar a Constituição, a deixe de lado para 
cumprir a lei que se lhe parece inconstitucional”. Mas não é só, pois como lembra 
SAMPAIO (2002: 518): “Imagina-se, com essa solução, que a independência e au-
tonomia de cada Poder, reforçadas pelo sistema de freios e contrapesos, permitem 
decisões acerca da legitimidade dos atos que pratica, aferida não em função da lei, 
se reputada inconstitucional, mas em face da Constituição diretamente.” (TAVA-
RES, 2006, p. 481).

A atividade rotineira dos Tribunais de Contas é o controle dos atos da Adminis-
tração Pública, inclusive quanto a sua juridicidade, o que engloba a análise da lega-
lidade e da constitucionalidade das condutas praticadas. Nesse sentido, não seria 
razoável que, sempre que o Tribunal de Contas se deparasse com norma flagrante-
mente inconstitucional, tivesse de levar a questão aos órgãos judiciais. Ademais, 
os representantes dos Tribunais de Contas não são legitimados para manejar os 
instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade.

A fundamentação teórica que permite a verificação de constitucionalidade por 
outros órgãos ou entidades não integrantes do Judiciário encontra-se na doutri-
na da comunidade aberta dos intérpretes da Constituição de Häberle (1997). Na 
perspectiva desse autor, os Tribunais de Contas podem ser considerados como 
potências públicas também aptas à interpretação constitucional, sendo que sua 
atividade hermenêutica desemboca em uma decisão coercitiva e com interferên-
cia direta sobre os seus jurisdicionados. Daí a possibilidade do controle da consti-
tucionalidade da norma legal aplicada pelos órgãos administrativos subordina-
dos ao controle dos Tribunais de Contas, mas apenas na atuação concreta, e não 
abstratamente.
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O fundamento doutrinário adequado para impedir que os Tribunais de Contas 
possam afastar in abstrato a aplicação de normas jurídicas seria a ausência de pre-
visão constitucional expressa para tanto. Quanto à possibilidade de não aplicação 
da norma inconstitucional, Fernandes (2005) tem a mesma posição:

aos Tribunais de Contas não compete a declaração de inconstitucionalidade de 
lei, competência essa restrita aos órgãos do Poder Judiciário. O que lhes assegura 
a ordem jurídica, na efetivação do primado da Constituição Federal no controle 
das contas públicas, é a inaplicabilidade da lei que afronta a Magna Carta, pois “há 
que se distinguir entre declaração de inconstitucionalidade e não aplicação de leis 
inconstitucionais, pois esta é obrigação de qualquer tribunal ou órgão de qualquer 
dos poderes do Estado.” (FERNANDES, 2005, p. 329).

Ainda que se reconheça que os Tribunais de Contas não tenham competência para 
suspensão in abstrato da norma, a mesma conclusão não serve no que concerne 
à análise in concreto. Isso porque, nesse caso, os Sodalícios de Contas não podem 
considerar regulares atos fundados em normas supostamente inconstitucionais 
que, a toda vista, são eivados de nulidade.

Não mais subsistem dúvidas sobre a centralidade da Constituição no sistema nor-
mativo, bem como sobre sua normatividade, que deve pautar a conduta de toda a 
sociedade e, em especial, dos órgãos da Administração Pública, aos quais cabe não 
apenas defendê-la, mas concretizar seus comandos. Dessa forma, se o gestor pú-
blico tem a obrigação de implementar a Constituição, sua atividade pode (e deve) 
ser aferida nessa base, o que coloca os órgãos de controle, em especial, os Tribunais 
de Contas, como aplicadores diretos do próprio texto constitucional.

Por evidente, essa atividade de controle de constitucionalidade somente pode ser 
exercida pelos Tribunais de Contas no exercício de seu mister, estabelecido no art. 
71 da Constituição da República, não estando entre essas o controle abstrato de 
constitucionalidade. Significa dizer que o controle estabelecido pelos Tribunais 
de Contas é apenas no caso concreto e na medida exatamente necessária, para evi-
tar o descumprimento das normas constitucionais. 

Não podem, nesse diapasão, sustar a aplicabilidade da lei, tampouco determinar 
que o órgão público se abstenha de aplicá-la, como se fosse uma ação direta de in-
constitucionalidade. E, ainda mais, devem se curvar ao entendimento final do 
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Poder Judiciário, órgão de soberania constitucionalmente estabelecido para in-
terpretação final do texto constitucional no caso concreto.

Portanto, é possível concluir que, no exercício de sua atividade, os Tribunais de 
Contas estão legitimados a interpretar o texto constitucional e, ao se depararem 
com um ato da Administração Pública calcado em norma inconstitucional, de-
vem afastar sua aplicação como forma de garantir a efetividade da Constituição.

Essa competência, entretanto, não permite afirmar que o Tribunal de Contas 
exerce função jurisdicional, já que sua decisão não é marcada pela definitividade 
o que, por si só, já afasta o questionamento. A natureza jurídica do ato dos Tribu-
nais de Contas que deixa de aplicar lei inconstitucional no exercício do controle 
externo é administrativa e não jurisdicional, o que afasta o efeito erga omnes em 
suas decisões.

Por outro lado, tendo em vista a posição institucional dos Tribunais de Contas e a 
natureza jurídica de suas decisões, nada obsta que sua decisão fundada na incons-
titucionalidade de uma norma venha a ser questionada judicialmente. Na sequen-
cia, tratar-se-á especificamente dessa possibilidade.

6. CONTROLE DE JURISDICIONAL DAS DECISÕES DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS

O controle jurisdicional das decisões dos Tribunais de Contas muito tem sido dis-
cutido na doutrina brasileira. Entretanto, ainda não existe consenso sobre o tema. 
Como explicitado anteriormente, parte dessa indefinição decorre da forma como 
a Constituição dispôs sobre o disciplinamento dos Tribunais de Contas.

Há doutrinadores que entendem não ser possível o controle do mérito das de-
cisões dos Tribunais de Contas por terem os mesmos recebido diretamente da 
Constituição suas competências, e em virtude de sua posição institucional, seus 
pronunciamentos seriam imunes a qualquer controle externo. Nesse sentido, 
as decisões provenientes da competência contida no art. 71, II, da Constituição 
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são verdadeiros provimentos jurisdicionais. Essa é a posição esposada por Jayme 
(2002):

em relação ao Tribunal de Contas, a situação mostra-se totalmente diferente, em 
razão de a Constituição da República outorgar as mesmas garantias conferidas aos 
membros do Poder Judiciário, isto é, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibili-
dade de vencimentos, o que se traduz em independência funcional. Além disso, a 
Constituição conferiu à instituição autonomia, o que a desvincula de qualquer re-
lação de subordinação com os Poderes do Estado. A autonomia funcional e admi-
nistrativa conferida ao Tribunal de Contas e a independência funcional conferida 
a seus membros revestem os seus pronunciamentos de garantia de imparcialidade 
nos seus julgamentos, pronunciamentos em processo que se assegura ao agente 
controlado o direito à ampla defesa e ao contraditório. (JAYME, 2002, p. 99)

Não obstante, apesar de instigante e bem construída, a tese não deve prosperar. 
Na realidade, as garantias funcionais e administrativas conferidas aos Tribunais 
de Contas não os equiparam aos órgãos constitucionais de soberania. Essas prer-
rogativas permitem, é verdade, independência para decisão, mesmo que a autori-
dade seja integrante de um dos órgãos de soberania, o que é indispensável em um 
Estado que se pretende republicano.

Contudo, o simples fato de serem dotados de prerrogativas especiais em relação 
a outros órgãos constitucionais não modifica a natureza técnica de seus provi-
mentos. Nesse sentido, se sua decisão desborda os limites previstos em lei, não há 
como sustentar que não possa ser revista pelo Poder Judiciário, a quem foi confe-
rida a missão de debelar qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito, nos termos do 
art. 5º, XXXV, da Constituição.

A posição institucional dos Tribunais de Contas na atual Constituição não é equi-
valente à dos órgãos de soberania e, por isso, aqueles se submetem a todos os pro-
vimentos decorrentes destes, inclusive as decisões judiciais, já que não exercem 
parcela desse poder. Suas decisões não implicam tomada de decisões fundamen-
tais, o que significa dizer que não está pareado com os órgãos que exercem as fun-
ções citadas no art. 2º da Constituição da República.

Tem-se defendido que as decisões dos Tribunais de Contas têm conteúdo emi-
nentemente técnico e não podem ser balizadas pela busca da implementação de 
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determinada opção política. Essa posição é corroborada por Silva (1999) quando 
aduz que as manifestações dos Tribunais de Contas são um contraponto aos juí-
zos políticos manifestados pelos órgãos legislativos, incumbidos originalmente 
do controle externo da Administração. Nas palavras do autor,

o controle externo é feito por um órgão de natureza política que é o Congresso Na-
cional (ou as Assembleias Legislativas, nos Estados, e as Câmaras Municipais, nos 
Municípios). Daí deflui que se contamine de inegável teor político, que é ameniza-
do pela participação do Tribunal de Contas, órgão eminentemente técnico (SIL-
VA, 1999, p. 732).

Destarte, no cumprimento de seu mister, os Tribunais de Contas não exercem pa-
pel de controle político, e sim técnico. Significa dizer que sua função não é realizar 
avaliação de conveniência política, mas decidir quanto à aplicação das normas ju-
rídicas e técnicas que envolvem as atividades financeiras do gestor público. Nesse 
sentido, se as atividades precípuas dos Tribunais de Contas não se vinculam ao 
exercício de poder político, não podem ser qualificadas como exercício direto da 
soberania. 

Por óbvio que, ao fim e ao cabo, todas as atividades praticadas por entidades pú-
blicas consistem em uma forma de manifestação do poder do Estado e, portanto, 
uma manifestação da soberania. Um cartório de títulos e documentos, quando 
reconhece como autêntico documento particular, o faz no exercício da atividade 
soberana do Estado e nem por isso está entre os órgãos clássicos da tripartição dos 
poderes.

Assim, como tem se defendido ao longo deste trabalho, as funções do Estado que 
importam o exercício da soberania são aquelas atreladas diretamente à capacida-
de de transformação de uma opção política em norma jurídica, o que no Brasil se 
dá, a teor do disposto no art. 2º da Constituição, quando do exercício das funções 
legislativa, executiva e judiciária.

Apesar da sua posição autônoma perante os órgãos constitucionais de soberania, 
os Tribunais de Contas não exercem nenhuma das funções constantes do art. 2º 
da Constituição. Todos os seus provimentos são submetidos às funções sobera-
nas, inclusive sua manifestação quando do julgamento de contas públicas. Desse 
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modo, os seus pronunciamentos técnicos são a concretização de normas jurídicas 
que, por sua vez, são criadas pelos órgãos constitucionais de soberania.

Dentre as funções da soberania, encontra-se a jurisdicional, exercida no Brasil, a 
teor do disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição, apenas pelos órgãos organica-
mente inseridos no âmbito do chamado Poder Judiciário. A função jurisdicional 
é aquela que tem capacidade de pronunciar o direito de forma definitiva, impas-
sível de revisão, até mesmo pelo próprio órgão prolator, a partir do trânsito em 
julgado.

Ora, se o Tribunal de Contas não está pareado com os órgãos de soberania, está 
constitucionalmente submetido a estes, inclusive aos que exercem a jurisdição. 
Seria incoerente subtrair do âmbito de incidência de uma das funções soberanas 
órgão que sequer lhe é equiparado. Daí poder se afirmar que as Cortes de Contas 
estão submetidas, em todos os seus provimentos, ao controle judicial.

Indispensável notar que a afirmação de que os Tribunais de Contas estão constitu-
cionalmente submetidos aos órgãos constitucionais de soberania em nada afeta 
sua classificação como órgão autônomo. É preciso compreender a abrangência 
dessa classificação e seus aspectos práticos.

A autonomia conferida aos Tribunais de Contas restringe-se a sua capacidade de 
organização interna e às garantias funcionais de seus membros. Nessa seara, não 
podem ser tolhidos em suas atividades nem mesmo pelos órgãos de soberania. 
Significa dizer que suas competências, sua administração e seus membros estão 
a salvo de interferências dos demais órgãos constitucionais, inclusive os de sobe-
rania.

Essa liberdade de atuação é sumamente importante, já que os administradores 
dos órgãos constitucionais de soberania estão submetidos, no que tange aos seus 
atos de gestão, à análise técnica do Tribunal de Contas. O Presidente do Supre-
mo Tribunal Federal tem suas contas de administrador público analisadas pelo 
Tribunal de Contas da União, e sua qualidade de chefe do Poder Judiciário não 
o poderá socorrer caso tenha infringido alguma norma técnica na condução das 
finanças do STF.
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Contudo, a autonomia dos Tribunais de Contas não abrange a possibilidade de 
decidir como bem lhe aprouver, ou de recorrer a dados alheios ao ordenamento 
jurídico para suas decisões. Sua autonomia decisória se esgota na verificação da 
conformidade da atuação do gestor à norma posta, mas não pode contrariar essa 
norma ou mesmo a interpretação da mesma pelos órgãos jurisdicionais.

Discorda-se do pensamento de Moreira Neto (2001), segundo o qual a atividade 
do Tribunal de Contas é subordinante no sentido de impor determinada vontade 
à Administração Pública. Na realidade, sua atividade é subordinada às opções po-
líticas transformadas em normas jurídicas pelos órgãos de soberania. Obviamen-
te, as decisões dos Tribunais de Contas, sobretudo nos processos de julgamento de 
contas, têm efeitos relevantes de indução do comportamento dos agentes públi-
cos, mas apenas de forma indireta, sem capacidade de substituir sua vontade, tal 
como ocorre na seara judicial.

Portanto, a posição institucional dos Tribunais de Contas não os equipara aos ór-
gãos encarregados das funções soberanas. Sua autonomia confere-lhes o poder de 
decidir de maneira técnica e tendo como parâmetro o quadro normativo posto 
pelos órgãos de soberania, mas não o de substituir a vontade desses órgãos pela 
sua, ainda que dela discorde.

Assim, os Tribunais de Contas detêm apenas autonomia administrativa e funcio-
nal, o que lhe permite decidir de forma isenta em relação às demais autoridades 
públicas. Porém, essa autonomia não se estende à interpretação e à aplicação da 
norma técnico-jurídica quando do exercício de suas competências. Nesse caso, 
sua atividade está jungida ao texto normativo e à interpretação a ele conferida pe-
los órgãos integrantes do Poder Judiciário. 

Significa dizer que, em caso de divergência de posicionamentos quanto à inter-
pretação da norma entre o Tribunal de Contas e os órgãos do Poder Judiciário, 
há que prevalecer necessariamente o posicionamento deste, já que detém o mo-
nopólio da jurisdição e, por isso, pode realizar opções políticas na interpretação 
da norma. Claro que essa opção é limitada pelo direito e não pela amplitude dada 
ao Poder Legislativo, contudo, o exercício jurisdicional também é uma forma de 
concretização de opções políticas.
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De modo a exemplificar o raciocínio, imagine-se que o Congresso Nacional apro-
ve lei orçamentária contrariando o disposto no art. 167, IV, da Constituição, que 
veda a vinculação da receita de impostos a determinada despesa estranha às já ex-
pressamente excepcionadas pelo dispositivo, e que a execução dessa despesa seja 
da competência de administrador público diverso do Presidente da República, ou 
seja, que tem suas contas diretamente julgadas pelo Tribunal de Contas.

No exercício de seu mister, poderá o Tribunal de Contas afastar a  previsão nor-
mativa por contrariar a Constituição e julgar irregulares as contas do adminis-
trador. Nesse caso, agiria nos limites da possibilidade de recursar a aplicação de 
norma flagrantemente inconstitucional, de acordo com a ideia de aplicação do 
direito como um todo, e não da legalidade estrita.

Contudo, imagine-se que, no exercício de sua competência, o Supremo Tribunal 
Federal reputasse constitucional determinado dispositivo legal antes impugnado 
pelo Tribunal de Contas. Poderia este manter seu entendimento? O resultado de 
seu julgamento poderia prevalecer?

A resposta daqueles que compreendem o Tribunal de Contas como órgão juris-
dicional deveria, por critério lógico, ser positiva. Afinal, se o Tribunal de Contas 
fosse órgão jurisdicional, mas não submetido à hierarquia do Poder Judiciário, 
poderia manter seu entendimento sobre o tema e continuar julgando conforme 
sua convicção, mesmo que contrária à do Supremo Tribunal Federal, sem, con-
tudo, deixar de sujeitar-se à possibilidade de revisão do seu entendimento pelo 
Judiciário.

Essa interpretação criaria uma crise no sistema jurídico já que o Tribunal de 
Contas seria o único órgão do Estado brasileiro a poder decidir  contrariamente 
ao  Supremo Tribunal Federal nas questões de constitucionalidade, estando seus 
posicionamentos imunes à revisão.

Exatamente em virtude desse risco, dentre outros argumentos, é que se defende a 
possibilidade da revisão judicial das decisões, inclusive meritórias, dos Tribunais 
de Contas, especialmente diante do que dispõe o art. 5º, XXXV da Constituição da 
República.
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Relembre-se que outros órgãos de soberania, como o Congresso Nacional e a Pre-
sidência da República não se submetem ao entendimento do Supremo Tribunal 
Federal quanto à inconstitucionalidade de determinada norma, no que se refere à 
possibilidade de, por exemplo, reapresentação de novo projeto de lei com conteú-
do idêntico ao declarado inconstitucional.

Conforme lecionam Dimoulis e Lunardi (2011), a declaração de inconstituciona-
lidade gera duas espécies de efeitos. O efeito imanente, ou efeito vinculante em 
sentido estrito, é o que atinge a todos indistintamente, impedindo que qualquer 
pessoa ou entidade venha a se valer da lei já declarada inconstitucional. Nesse 
sentido, aquela norma não pode ser invocada por ninguém, nem mesmo pelos de-
mais órgãos de soberania no exercício de suas atividades administrativas, já que 
foi retirada do mundo jurídico.

Já o efeito vinculante, em sentido amplo ou transcendente, impediria não apenas 
a aplicação da lei, mas a promulgação de nova lei com conteúdo idêntico no fu-
turo. Nesse último caso, o legislador estaria vinculado ao posicionamento mani-
festado pelo Judiciário, sendo-lhe vedado editar nova lei com o mesmo conteúdo 
(DIMOULIS; LUNARDI, 2011). Significaria dizer que não apenas o dispositivo 
da decisão do órgão de constitucionalidade é vinculante, mas também os motivos 
preconizados pelos julgadores.

Portanto, o efeito transcendente reduziria a liberdade de o legislador reapreciar o 
tema e propor nova lei com conteúdo parecido ou idêntico, o que deixaria o órgão 
de controle de constitucionalidade em posição de superioridade sobre os demais. 
Contudo, tal como informam Dimoulis e Lunardi (2011), essa não é a melhor po-
sição sobre o tema:

do ponto de vista lógico, é mais plausível considerar que só vale a vinculação no 
sentido estrito. Admitir o sentido amplo (transcendente) significa “ler” na decisão 
algo que não foi escrito. Além disso, a ampliação do efeito vinculante engessa o 
sistema, tornando o veredicto do Tribunal Constitucional uma verdade absoluta 
que ninguém pode desrespeitar, ainda que na decisão do Tribunal haja frequen-
temente votos discordantes que, no futuro, poderiam se tornar majoritários (DI-
MOULIS; LUNARDI, 2011, p. 186).
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Além da preferência lógica por essa posição, Dimoulis e Lunardi afirmam que, em 
regra, o ordenamento jurídico pátrio não atribui efeitos transcendentes às deci-
sões sobre controle de constitucionalidade. Segundo os autores,

o mesmo ocorre no Brasil, vigorando o princípio da “inexauribilidade do poder 
legislativo”. As normas constitucionais e legais indicam que os legisladores dos en-
tes federativos podem produzir leis semelhantes ou idênticas a outras declaradas 
inconstitucionais pelo STF.

[...]

Em conclusão: no Brasil não vale a teoria da vinculação ao sentido amplo (trans-
cendente) (DIMOULIS; LUNARDI, 2011, p. 187-188).

Destarte, no exercício de sua competência constitucional, os órgãos de soberania 
não estão em posição de hierarquia, podendo divergir entre si, mantendo o que 
Conrado Mendes (2011) denomina de diálogo interinstitucional. Contudo, esse 
diálogo é cabível entre instituições que estão no mesmo patamar, o que não é o 
caso dos Tribunais de Contas, que, assim como os demais órgãos administrativos, 
deverão necessariamente cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal, ain-
da que seus membros pessoalmente não concordem.

Isso posto, voltando ao exemplo sugerido, se o Tribunal de Contas julgar irregu-
lares as contas com base em entendimento sobre a possível inconstitucionalida-
de de lei e, no curso do processo de contas, o Judiciário se manifestar de maneira 
definitiva pela constitucionalidade da norma, aquele deverá necessariamente se 
curvar a esse pronunciamento. Portanto, diferentemente do que ocorre com o 
órgão legislativo no exercício de sua função precípua, o Tribunal de Contas não 
pode divergir de entendimento manifestado pelo Judiciário, mesmo no exercício 
de sua função constitucional de julgamento de contas. 

Ao cabo, os Tribunais de Contas, mesmo sendo independentes para o exercício 
de suas funções, não estão absolutamente desvinculados da observância de deter-
minações dos órgãos de soberania. Deve julgar com o quadro normativo que lhe é 
posto, sendo-lhe vedado inovar nessa condição.
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A autonomia conferida ao Tribunal de Contas permite a verificação da confor-
midade dos atos de gestão dos administradores dos órgãos constitucionais de 
soberania, mas não os coloca em paridade com essas entidades no que tange ao 
exercício das funções do poder soberano.

Nessa linha, os Tribunais de Contas, assim como os demais órgãos administra-
tivos do Estado, estão submetidos à autoridade dos órgãos que exercem funções 
soberanas, inclusive à autoridade das decisões judiciais, sendo cabível a revisão de 
suas decisões, inclusive em seu mérito.

Advirta-se, contudo, que essa conclusão não significa que os órgãos jurisdicionais 
devem sempre se imiscuir nas decisões dos Tribunais de Contas. Há que se lem-
brar que esses Tribunais, em especial por conta de seu corpo de servidores, é alta-
mente especializada e suas manifestações devem ser consideradas com especial 
relevo. Há, portanto, que se exigir do Judiciário atitude de deferência para com as 
interpretações realizadas pelos Tribunais de Contas.

Com as adaptações necessárias, é possível aplicar, no caso em tela, a regra de in-
terpretação constitucional enunciada por Barroso (2009) sobre a presunção de 
constitucionalidade de leis e atos do poder público. Segundo o autor, ao declarar 
inconstitucional determinada norma, especialmente em sede de controle con-
centrado, o Judiciário deve agir parcimoniosamente, sempre partindo do pressu-
posto de que a interpretação conferida pelo outro poder é compatível com a Cons-
tituição. No caso das decisões dos Tribunais de Contas, o Judiciário deve manter 
igual respeito.

Na interpelação da decisão dos Tribunais de Contas em sede judicial, deve o órgão 
jurisdicional encarar a decisão como válida e a interpretação da norma como ra-
zoável, limitando-se a declaração de sua invalidade apenas a casos excepcionais, o 
que decorre tanto da respeitabilidade do órgão com assento constitucional quan-
to do grau de especialização técnico dos Tribunais de Contas. Contudo, essa defe-
rência não anula a possibilidade de revisão das decisões, inclusive do julgamento 
de contas, mesmo que apenas em casos excepcionais.
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Tem-se, assim, que a posição institucional dos Tribunais de Contas não permite 
que se afirme estarem dotados de função jurisdicional. Como órgãos autônomos, 
mas não exercentes de funções da soberania, devem acatar as ordens oriundas da-
queles órgãos que as exercem, inclusive em sede jurisdicional.

Por outro lado, não se discute a autonomia dos órgãos do Legislativo e do Execu-
tivo frente ao Judiciário, mas nem por isso se afastam do controle jurisdicional os 
atos típicos desses órgãos, inclusive no seu aspecto meritório.

Em sede de controle de constitucionalidade, por exemplo, ocorre a substituição 
da interpretação empreendida pelo órgão Legislativo pela do órgão Judiciário, 
sem que isso implique redução da autonomia daquele. Nesse sentido, não há mo-
tivo para se concluir que a autonomia do órgão emissor da decisão é suficiente 
para garantir a insindicabilidade de seus provimentos.

Ademais, Jayme (2002) reconhece que a afirmação de que o Tribunal de Contas 
exerce função jurisdicional não afasta a incidência do art. 5º, XXXV, da Consti-
tuição. Segundo o autor, há apenas a limitação dessa faculdade para os casos em 
que se desborda o devido processo legal, sem, contudo, permitir o exame do méri-
to das decisões. Mais uma vez, ousa-se discordar.

Ora, como ressaltado por Faria (2011) quando da análise sobre sindicabilidade do 
mérito do ato administrativo, ao se permitir uma análise sobre a proporcionali-
dade de determinado provimento, não há como não se imiscuir em seu mérito. 
Se o Judiciário pode analisar todos os elementos do caso concreto e entender que 
a decisão tomada pelo órgão administrativo era ou não a mais adequada, é porque 
lhe é possível substituir a vontade deste pela sua. Trata-se, portanto, de uma deci-
são meritória.

Por outro lado, na vertente de pensamento preconizada por Häberle (1997), a úl-
tima palavra sobre a interpretação constitucional, o que se pode estender também 
para os demais diplomas normativos, é do Poder Judiciário. Assim, considerando 
que a Constituição não traz exceção expressa em relação às decisões dos Tribunais 
de Contas, não há como limitar sua revisão dos provimentos desses órgãos.



172

As Novas Fronteiras do Direito

7 CONCLUSÃO

Ao longo do presente trabalho restou evidenciado que a centralidade da Consti-
tuição e a necessidade da implementação de seus ditames trazem consigo a noção 
de que todos os órgãos públicos e não apenas pelo Judiciário são responsáveis pela 
garantia de sua observância. Essa ideia é que dá sustentação ao comportamento de 
descumprimento da lei inconstitucional, mesmo antes de sua declaração formal.

Esse sempre foi o pensamento do Supremo Tribunal Federal, que reconhece não 
se poder exigir dos demais órgãos e poderes que cumpram a lei dada seu evidente 
descompasso para com a Constituição. Não se trata de uma inovação do chamado 
neoconstitucionalismo, mas a reafirmação do pensamento histórico do STF.

Por outro lado, a superveniência de controles concentrados de constitucionalida-
de trouxeram dúvidas sobre a validade desse comportamento, já que agora é pos-
sível requerer de maneira célere ao Judiciário uma posição sobre a validade ou não 
da norma inquinada de dúvidas quanto a sua constitucionalidade. Apesar dessa 
inovação, até agora o STF manteve-se firme na tese que permite a não aplicação 
da norma inconstitucional.

Destarte, dentro da perspectiva de que todos os órgãos públicos podem ser inter-
pretes da Constituição e, mais do que isso, tem compromisso com sua concretiza-
ção, os Tribunais de Contas tornaram-se um locus privilegiado para esse mister. 
Afinal, trata-se de órgão constitucional autônomo com a missão precípua de zelar 
pela legalidade dos comportamentos do Administrador Público. Não se poderia 
imaginar que esse órgão restasse impedido de analisar, no caso concreto, se deter-
minada norma é ou não contrária ao texto constitucional.

Por outro lado, também se pode afirmar que a posição dos Tribunais de Contas, 
apesar de relevante na República, não se equipara aos chamados órgãos cons-
titucionais de soberania. Estes são os que fazem a transição das diversas opções 
políticas disponíveis na sociedade para o mundo jurídico, transformando-as em 
normas a serem cumpridas, sempre respaldadas na Constituição.



173

Edimur Faria & Fabrício Duarte  o e ercício da urisdição constitucional 
pelos tribunais de contas no brasil

Já as decisões dos Tribunais de Contas devem primar por posicionamentos estri-
tamente técnicos, sem margem a discricionariedade política de que são dotados 
os órgãos constitucionais de soberania. Seus provimentos são, portanto, de natu-
reza administrativa e não jurisdicional, o que permite afirmar que podem ser re-
vistos pelo Poder Judiciário, o que não poderia deixar de ser diferente em virtude 
da aplicação do art. 5º, XXXV da Constituição da República.

É possível concluir que os Tribunais de Contas, dada a sua missão constitucional 
de controle da Administração Pública podem deixar de reconhecer a validade da 
lei flagrantemente inconstitucional. Todavia, dada a natureza jurídica de suas 
decisões e a ausência de competência jurisdicional, não pode determinar a sus-
pensão da lei ou ato normativo supostamente inconstitucional, competência que 
continua restrita ao Poder Judiciário.
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1. INTRODUÇÃO

O objeto desta investigação consiste em analisar se é teoricamente viável e juri-
dicamente útil a aceitação do conceito algo polémico de direito administrativo 
internacional. Se o direito internacional também abrange o direito das organi-
zações internacionais, para que é que servirá admitir-se um conceito suscetível 
de criar mais complexidades jurídicas. Assim, vai questionar-se a importância do 
conceito de  direito administrativo internacional, que também pode ser denomi-
nado por direito administrativo global  ou  direito administrativo transnacional.
Alguma doutrina é mesmo bastante crítica sobre a  utilidade deste conceito.1

Desde logo, pode ser uma fonte de direito administrativo interno, estando cada 
vez mais relacionados os  âmbitos nacional, europeu e o internacional. Por outro 
lado , no caso dos conceitos aprovados por uma convenção de direito adminis-
trativo internacional serem mais amplos e mais protetores do que os conceitos 
internos, o aplicador das normas deverá fazer uma interpretação  conforme a 
convenção. Quer o direito administrativo europeu, quer o direito administrativo 
internacional estão interligados ao direito administrativo interno. As institui-
ções europeias subscreveram várias convenções de direito administrativo inter-
nacional, e transpuseram através de diretivas  normas internacionais administra-
tivas. A consideração do direito administrativo internacional  relaciona-se com o 
tema das  transformações atuais do direito administrativo e do Estado nacional e 
é consequência  da globalização.Um dos desenvolvimentos mais importantes no 

1  COLAÇO ANTUNES, L.F. O Direito Administrativo sem Estado. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 
148: “é cedo para falar de direito administrativo global”. COLAÇO ANTUNES,L.F. A Ciência Jurídica 
Administrativa.Coimbra: Almedina,2012, p.170.
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campo do direito público consistiu  precisamenteno reconhecimento da impor-
tância  do direito administrativo internacional. 2

Para além do direito administrativo dos Estados nacionais, devem estabelecer-se 
conexões e intercâmbio de conceitoscom o direito europeu e com o direito admi-
nistrativo internacional. As conexões recíprocas entre o direito nacional, o direito 
europeu e o direito administrativo internacional  apontam para um novo modelo 
do direito global, mas cada Estado pode manter o seu próprio direito público, em-
bora deva haver compatibilidade  com os critérios  do espaço administrativoglobal. 
Os atores globais também podem ser entidades privadas ou organismos transna-
cionais, pelo que o direito internacional clássico é insuficiente visto ser integrado 
primariamente pelas relações entre Estados soberanos. Podem distinguir-se vários 
temas de preferência no desenvolvimento do direito administrativo internacio-
nal, conforme as várias conjunturas internacionais, desde a  manutenção da paz e 
os direitos humanos, a saúde pública,  o direito do mar, o ambiente, e ultimamen-
te,  o terrorismo e ascrises financeiras dos mercados globais. As normas de direito 
administrativo internacional possibilitam a eventual harmonização jurídica dos 
diversos sistemas administrativos nacionais. Os tribunais podem ser chamados 
a aplicar normas e princípios de direito administrativo internacional, no caso de 
colisões normativas entre normas de direito administrativo interno, de direito 
europeu e de direito administrativo internacional. 3

2  SUNG- KUO, Ming-Taming Governance with Legality? Critical Reflections upon Global Administra-
tive Law as Small-C Global Constitutionalism- International Law and Politics vol. 44:59, 2011- refere a 
possibilidade de aplicar à global governance o constitucionalismo global.NAPOLITANO, Giulio. Diritto 
Amministrativo comparato. Milano: Giuffrè, 2007 - I Grandi Sistemi del Diritto Amministrativo, p. 
56- o sistema administrativo global parece-se com o sistema administrativo norte-americano baseado 
no “interestrepresentationmodel”.HOFFMANN-RIEM/ SCHMIDT-ASSMANN/  VOSSKUHLE.Grun-
dlagen des Verwaltungsrechts. München: Beck,2012, p.330- o direito administrativo internacional 
fundamenta-se no direito internacional. SILVA, Suzana Tavares. Direitos Fundamentais na Arena 
Global. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2011, p.13- ao sistema constitucional europeu multinível 
junta-se aglobaladministrativelaw. SILVA, Suzana Tavares.Um Novo Direito Administrativo? Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 2010, ps. 25,27,32,33.

3  CASSESE, Sabino. What is GAL and why study it?, p.1 “ o direito administrativo global é o maior de-
senvolvimento no campo do direito público na segunda metade do séc. 20”. BATTINI, Stefano. Admi-
nistrative Law Beyond the State, p. 11 ss, 17  “existe direito administrativo para além do Estado e da 
União Europeia”.Robert Schuman Centre for Advanced Studies-Policy Papers 2012/04. SILVA, Suzana 
Tavares. Um Novo Direito Administrativo ? Coimbra: Imprensa da Universidade, 2010, ps.25,27,32,33.
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2. AS ORIGENS DO CONCEITO

Falar-se de direito administrativo internacional não significa referir-se o direito 
internacional administrativo relativo à atividade e estrutura interna dos órgãos 
das organizações internacionais constituídas geralmente, até à 1ª Grande Guerra, 
por representantes estaduais. O direito administrativo internacional distancia-se 
do entendimento do direito internacional clássico que integrava essencialmente 
as relações internacionais dos Estados soberanos , havendo uma clara separação 
entre o espaço nacional e o espaço internacional. Agora há um inter-relaciona-
mento entre o espaço nacional  e o espaço global e uma diminuição do papel dos 
Estados soberanos. Entende-se conveniente estruturar o espaço global em termos 
de regulação e administração, como instrumentos de direito administrativo, com 
a formação não necessariamente formalde normas e princípios. As funções admi-
nistrativas não cabem só aos governos, mas a atividades em rede de representan-
tes dos governos e de organizações não-governamentais, empresas e indivíduos. 
Face ao clássico dualismo direito interno-direito internacional é metodologica-
mente vantajosa e mais conforme ao princípio “ubi societas, ibi jus” a introdução 
do novo nível do direito administrativo internacional, considerado como um es-
tádio de integração mais elevado face ao direito  internacional clássico .

A origem do direito administrativo internacional resulta  da interdependência 
crescente entre os Estados no plano global, podendo falar-se duma global gover-
nance, mas sem a característica de uma estrutura global unitária. Cada vez mais 
matérias encontram regulamentação a nível global, como o desenvolvimento, a 
segurança e o terrorismo, o comércio internacional, o investimento estrangeiro, 
a propriedade intelectual, as relações laborais, as migrações de populações e os re-
fugiados, o ambiente,  a internet,  a pesca , os gases com efeito estufa, o sistema ban-
cário, as crises financeiras, etc. Cada regulador nacional isolado não controla estes 
problemas, as matérias são de âmbito global, propondo-se para tal uma regulação, 
uma cooperação internacional mais ou menos vinculada, e estruturas organiza-
tórias transnacionais, com base em tratados formais ou em meios de cooperação 
informal.Os poderes públicos supranacionais têm vindo a definir em primeira li-
nha cada vez mais regras e decisões aplicáveis a empresas e indivíduos, as quais os 
Estados posteriormente incorporam e executam em conformidade com as opções 
tomadas a nível supranacional. Em todas aquelas matérias são possíveis conflitos 
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entre os poderes públicos e os direitos dos indivíduos ou empresas  que devem ser 
dirimidos conforme a rule of law. 

Por outro lado, meras decisões administrativas nacionais podem eventualmen-
te produzir efeitos extraterritoriais, incluindo cidadãos e empresas privadas de 
países estrangeiros, o que exige a previsão reguladora do direito administrativo 
internacional através de mecanismos de participação de entidades públicas ou 
privadas interessadas e de procedimentos públicos. Exemplos importantes são 
os divulgados por S.BATTINI .Estes exemplos têm a ver com um decreto nacio-
nal que suspendeu a comercialização interna de trigo geneticamente modifica-
do proveniente dum segundo Estado e que era propriedade de empresa com sede 
nos USA. A Organização Mundial do Comércio foi chamada a intervir com base 
no Acordo para Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias. Num segundo 
caso, a decisão duma agência do ambiente pública que negou a renovação de licen-
ça a uma empresa nacional, a qual era controlada a 99% por uma multinacional es-
panhola. A empresa  com base no Acordo para Proteção Recíproca de Investimen-
tos recorreu à arbitragem internacional. Noutro caso, uma empresa estrangeira 
recorreu para um órgão quase-judicial doméstico, invocando o Acordo America-
no de Livre Comércio num litígio  de contratos públicos.

No entanto, pode argumentar-se que os Estados nacionais mantêm o poder final 
de receção das normas ou standards aprovadas no espaço global e, então, nada de 
radicalmente diferente teria acontecido face ao clássico entendimento do papel 
das organizações  internacionais. Esta questão do caráter vinculante do consenti-
mento dos Estados face à atividade das organizações internacionais é crucial. No 
direito administrativo internacional , a vinculação não é sempre juridicamente  
formal, por vezes é uma vinculaçãosoft, de facto, ou política.  O que é uma norma 
soft para os Estados, pode acabar por ter efeitos imediatos e diretos para os parti-
culares e empresas. Recordo o caso da ICAO- International Civil Aviation Orga-
nization que emanou standards redutores de emissões, mas não vinculantes para 
os Estados membros. A EPA- EnvironmentalProtectionAgency norte-americana 
elaborou um procedimento de notice and comment com a intenção declarada de 
aprovar standards ambientais mais rigorosos. A harmonização jurídica foi obtida 
através do efeito de integração económica dos mercados globais, que penaliza-
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riam em termos concorrenciais as companhias aéreas norte-americanas caso os 
standards aprovados fossem mais rigorosos que os da concorrência.

Pode não ser invulgar a ocorrência de regulação administrativa global sem nor-
mas prévias de direito administrativo internacional , isto é, o direito pode surgir 
após a regulação. Não se pode falar dum princípio de legalidade tão estrito como 
nos direitos administrativos nacionais, e por vezes será difícil aplicar normas de 
direito administrativo interno que não foram pensadas para serem aplicadas ao 
espaçoadministrativo  global.

Havendo um défice de proteção dos particulares e das empresas no espaço global, 
justifica-se que se aplique a este âmbito os princípios de regulação e administra-
ção dos direitos administrativos nacionais como uma espécie de direito comum. 
Por exigências de legitimação e accountability  devem estar previstos a transparên-
cia, procedimentos de participação de interessados e de organizações não-gover-
namentais como observadores (de noticeandcomment), controlos administrativos 
autónomos e jurisdicionais, decisões fundamentadas, proporcionalidade, due-
process, etc. O direito administrativo internacional protege os particulares face a 
regulações administrativas estaduais estrangeiras e perante os atos das organiza-
ções administrativas globais. A ideia será a aplicação de rules oflawuniversais que 
harmonizem os diferentes ordenamentos nacionais no aspeto dos princípios ju-
rídicos fundamentais  e dos procedimentos.4

4 NETO, Eurico Bitencourt. Direito Administrativo Transnacional.Revista Eletrónica de Direito Ad-
ministrativo Eletrónico. Salvador. Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 18, 2009, ps. 3,4,10,11- o 
espaço jurídico global afasta o direito administrativo da noção de Estado tradicional. KRISCH, Nico-
-KINGSBURY. Introduction: Global Governanceand global administrativelaw in theinternational legal 
order. The European Journal of International Law, vol. 17 nº1, 2006, p.10- a global governance não se 
adapta ao modelo clássico interestadual do consenso e Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 
dezembro 2012,v. 261, ps.14,15,17,19ss. BATTINI, S.Il diritto amministrativo oltre i confini. Milano: 
Giuffrè, 2008, p. 2 – o direito administrativo global disciplina as regras administrativas emanadas dos 
poderes públicos globais, ps. 3,5, 14,18,19. KINGSBURY, Benedict/KRISCH, Nico/ STEWART, R. El 
Surgimiento del derecho administrativo global. Res Publica Argentina, 2007-ps.3,27,29 - “ o conceito 
de direito administrativo global pressupõe a existência duma administração global ou transnacional”. 
KRISCH/KINGSBURY. Introdução. Revista Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.261, dez. 2012, 
p.19s.KINGSBURY, B.The Concept of Law in Global Administrative Law,p.23-“o conceito de direito ad-
ministrativo internacional foi utilizado em 1866 por LORENZ von STEIN”.
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3. O DESENVOLVIMENTO DO DIREITO  
ADMINISTRATIVO EUROPEU

O atual projeto europeu representa um exemplo  de direito administrativo inter-
nacional, de carácter supranacional, mas específico dos 28 Estados-membros. Este 
começou por ter um âmbito pouco ambicioso e de carácter sectorial, respeitante  
ao carvão e ao aço. Porém, o projeto adquiriu rapidamente o carácter dumaampla-
comunidade de direito administrativo. Esteve mesmo iminente a aprovação du-
maconstituição europeia, situação que poderia vir a desembocar num Estado eu-
ropeu de carácter federal. O caso europeu exemplifica que se pode transitar duma 
estrutura alicerçada em escassos princípios políticos e económicos ( 1ª fase) para 
uma estrutura diretamente administrativa (2ª fase), e desta eventualmente para 
uma estrutura constitucionalmente fundamentada (3ª fase). A nossa ideia é que 
o direito administrativo internacional de carácter global está no início da  2ª fase. 

O direito administrativo europeu é o direito que é emanado pelas instituições co-
munitárias, incluindo a fonte jurisprudencial. Estas normas regulam a organiza-
ção, a atividade das instituições, os distintos procedimentos, os atos juridicamen-
te vinculativos e a garantia jurisdicional. As regras e princípios comunitários são 
executados pela administração comunitária e pelas administrações nacionais ou 
em co-administração.

 O seu surgimento ocorreu com o Tratado de Paris da Comunidade Europeia do 
Carvão e do Aço de 1952.Motivados por objetivos económicos e políticos relacio-
nados com a paz na Europa, por isso aparecem juntos a RFA e a França, porém o 
Reino Unido que é outra grande potência europeia só vai aderir em 1973. A pri-
meira comunidade europeia foi de carácter tipicamente económico, sendo cons-
tituída apenas por 6 Estados-membros (França, RFA- é notável esta união apenas 
passados 7 anos do termo da 2ª Grande Guerra- Itália, Bélgica, Luxemburgo, Ho-
landa). Os 6 Estados-membros criaram uma autoridade administrativa comum e 
renunciaram a parte dos seus poderes soberanos. Esta Comunidade desde o início 
foi considerada como uma comunidade de direito administrativo, com garantias 
procedimentais. A tutela jurisdicional foi atribuída ao Tribunal de Justiça , porém 
pode-se falar duma função quase-legislativa  deste tribunal.  Os sujeitos da Comu-
nidade não são só os Estados, como no tradicional direito internacional público, 
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mas também é uma comunidade de cidadãos.Estas características são suficientes 
para considerarmos a Comunidade uma  entidade não apenas política mas  tam-
bém administrativa. O direito administrativo europeu está interligado aos direi-
tos administrativos nacionais, cujos conteúdos influencia, mas respeitando a res-
petiva autonomia. Há uma influência mútua recíproca entre os direitos nacionais 
e o direito administrativo europeu que possui autonomia face a estes. 5

Comparando o direito administrativo internacional com o direito administrativo 
europeu, vemos que nenhum deles apresenta conceitos completamente inovado-
res no aspeto duma aplicação generalizada das conceções do direito administrati-
vo às relações internacionais. Vejam-se as doutrinas  devon STEIN e de GASCÓN 
y MARIN. Quanto ao direito administrativo europeu, a sua institucionalização 
é juridicamente muito  formalizada e na base de tratados internacionais de tipo 
clássico, e os chefes de Estado e de Governo dos Estados-Membros mantêm  um 
papel predominante no Conselho Europeu, diversamente do direito administra-
tivo internacional.

5  NAPOLITANO, Giulio. Diritto Amministrativo Comparato. Milano: Giuffrè, 2007, p.37. KINGSBURY, 
Benedict/ KRISCH, Richard/STEWART. El Surgimiento del derecho administrativo global, p. 29ss- o 
conceito de direito administrativo global pressupõe a existência de uma administração transnacional, p. 
30 .NETO, Eurico Bitencourt. Direito Administrativo Transnacional, p. 4.
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4. O DESENVOLVIMENTO DO DIREITO ADMINISTRATIVO 
INTERNACIONAL

Ao contrário do direito administrativo europeu que tem uma certidão de nasci-
mento bem conhecida e formalizada, o direito administrativo internacionalestá  
ainda em processo de desenvolvimento, e não resulta dum conjunto de tratados 
solenes entre Estados soberanos. Nenhum dos dois direitos obteve fundamento 
constitucional, embora se tenha porfiado bastante pela aprovação duma consti-
tuição europeia. O direito administrativo internacional tem um carácter temati-
camente muito fragmentário, enquanto o direito administrativo europeu possui 
uma acentuada identidade substantiva. No direito administrativo europeu, os 
Estados-membros têm um papel politica e juridicamente muito decisivo, o mes-
mo não se poderá afirmar do direito administrativo internacional  cujo âmbito 
principal orbita à volta das organizações internacionais que não têm de ser sem-
pre de tipo intergovernamental.O direito administrativo internacional de âmbi-
to global representa um desenvolvimento do direito internacional administrati-
vo, isto é, o direito interno das organizações internacionais e do próprio direito 
internacional clássico. Disse atrás que não pode propriamente ser considerado 
uma novidade , pois encontramos já nos séc. XIX e XX manifestações  das “uniões 
administrativas internacionais”.Considera-se direito administrativo internacio-
nalo sistema normativo produzido por organizações internacionais cujo objeto 
é o espaço jurídico global,onde atuam os Estados, as organizações internacionais 
governamentais e não governamentais, sujeitos privados e empresas.

Afirma-se geralmente que o direito administrativo internacionalse desenvol-
veu  a partir do trabalho da  Comission for theConservationof Southern Bluefin Tuna 
criada em 1994.O trabalho da Comissão desenrolou-se com base na Convention 
for theConservationof SouthernBluefin Tuna entre a Austrália, a Nova Zelândia e o 
Japão.Importantes são a Conferência da ONU sobre o Direito do Mar de 1973, e a 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1994. O trabalho da Co-
missão consistiu em dissuadir os nacionais, residentes ou embarcações de qual-
quer país ou entidade, mesmo que não fizesse parte da convenção, de praticar pes-
ca não permitida pela Convenção. A decisão do Tribunal Internacional do Direito 
Marítimo, em 1999, foi acatada pelos três países envolvidos. A referida Comissão 
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aplicou sanções aos pesqueiros japoneses, socorreu-se do conselho de especialistas 
independentes, e tinha observadores a bordo dos navios. 

Segundo S. CASSESE ,este caso preenche  as condições do direito administrativo 
porque existe uma organização administrativa com poderes de autoridade, sendo 
controlada por juízes. Os órgãos internacionais podem decidir com efeitos diretos 
em relação a indivíduos ou empresas, sem interferência dos governos nacionais. 
Como exemplo, pode referir-seainda  a concessão de estatuto de refugiado a indi-
víduos pela ACNUR.  OsstandardsISO são em geral aplicados pelas empresas priva-
das. As decisões globais podem ter efeitos diretos sobre indivíduos ou empresas, 
como é o caso de medidas antiterroristas pelo Conselho de Segurança da ONU, 
de decisões do Grupo de Ação Financeira Internacional, e de decisões com base 
no Protocolo de Quioto. Privilegia-se o papel dos comités científicos, das nego-
ciações, não havendo uma centralidade estatal hetero-reguladora. Continuam os 
sistemas transnacionais de regulação  através de tratados e de redes intergoverna-
mentais. Os órgãos administrativos transnacionais podem incluir organizações 
internacionais e grupos mais ou menos formais com funções administrativas 
sem controlo imediato dos governos nacionais ou dos Estados partes do tratado.

B. KINGSBURY, N.KRISCH, e R.B. STEWART cit. p.32ss distinguem cinco tipos 
de administração global:

a) Administração por organizações internacionais intergoverna-
mentais com base em tratado ou acordo executivo.    
Quanto a estas organizações internacionais formais, podem referir-se o Alto Co-
missariado da ONU para os Refugiados, a OMS, o Banco Mundial, a organização 
executiva prevista no  Protocolo de Montreal, o Grupo de Ação Financeira Inter-
nacional, etc.

b) Cooperação informal entre reguladores estaduais   
Exemplo: o Comité de Basileia reúne alguns  dirigentes de bancos centrais nacio-
nais.

c) Atuação de agências reguladoras nacionais  no espaço administrativo global.
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d) Participação de órgãos privados  
Exemplo: as normas ISO são usadas por autoridades reguladoras criadas com base 
em tratados, como a OMC. Outro exemplo será  a Agência Mundial Anti-Doping 
ligada ao Comité Olímpico Internacional.

e) Administração híbrida privada-intergovernamental  
Pode-se mencionar a Comissão do CodexAlimentarius que estabelece standards de 
segurança alimentar com intervenção de sujeitos governamentais e não-gover-
namentais. O ICANN significa “Internet Corporation for AssignedNamesand 
Numbers”.6

5. COMPARAÇÃO ENTRE OS DIREITOS 
ADMINISTRATIVOS EUROPEU E INTERNACIONAL.

O direito administrativo internacional em numerosos aspetos diferencia-se bas-
tante do direito administrativo  europeu, embora ambos sejam sistemas trans-
nacionais. Este resulta do interesse político-económico da construção europeia, 
aquele liga-se mais à conjuntura económica derivada do funcionamento dos 
mercados globais, do interesse em proteger os interesses económicos dos priva-
dos face a decisões administrativas de Estados estrangeiros, e da globalização em 
geral.

O direito administrativo internacional tem um desenvolvimento progressivo, 
mas parece já ter ultrapassado  o estado embrionário. Tem um carácter fragmen-
tário, e aposta mais no plano procedimental. Falta-lhe um fundamento constitu-
cional. Não possui uma estrutura hierárquica, mas descentralizada. Os órgãos ju-
risdicionais internacionais exercem um judicial review incipiente dos atos do poder 
público internacional, diversamente da justiça comunitária.  Possui um carácter 

6  KINGSBURY/KRISCH/STEWART. El surgimento delderecho administrativo global, ps. 26,  28- o “ 
direito administrativo global inclui mecanismos, princípios, práticas e acordos sociais aptos ao contro-
lo dos órgãos globais administrativos”, 32, 34, 37. CASSESE, Sabino.Whatis global administrativela-
wandwhystudyit  ?, ps.  8,10. NETO, E.Bitencourt. Direito Administrativo Transnacional, p. 10ss. CAS-
SESE. InternationalLawand Politics-vol.37, p. 663- o caso Tuna Fishing contém todas as características 
do direito administrativo.
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mais experimental e negocial, enquanto o direito europeu é normativo-positivo e 
institucional. O direito europeu é supranacional, enquanto o direito administra-
tivo internacional  é mais transnacional. Nos órgãos comunitários, a vontade dos 
Estados membros é predominante. O direito administrativo internacional atua 
na base da atividade das organizações internacionais mais ou menos formais. Os 
tratados originários da UE são uma espécie de texto constitucional, ao passo que 
no direito administrativo internacional há carência de texto constitucional, nem 
em princípio a sua existência é desejável ou viável.  Segundo G. DELLACANA-
NEA, o direito administrativo internacional é mais policêntrico, mais horizontal 
e consensual.

Face ao  direito administrativo interno, o direito administrativo internacional 
não possui uma estrutura centralizada soberana  vertical, um poder legislativo so-
berano central, não perfilha com nitidez a separação direito público-direito pri-
vado, privilegia mecanismos deauto-regulação, os comités científicos em vez dos 
tradicionais burocratas, e as negociações informais. 7

6. É ADMISSÍVEL A UTILIZAÇÃO DO CONCEITO  
DE DIREITO ADMINISTRATIVO INTERNACIONAL

A preocupação ao longo desta investigação é a de saber se é admissível ou vantajo-
sa a utilização do conceito de direito administrativo internacional.

6.1.VAMOS, ENTÃO, ENUMERAR ALGUNS ARGUMENTOS CONTRÁRIOS 
AO CONCEITO DE DIREITO ADMINISTRATIVO INTERNACIONAL:

a. A falta do princípio da divisão e separação de poderes no âmbito internacional.
Tal como o concebemos, ao direito administrativo interno é inerente a separa-
ção de poderes, pois de outro modo quem elaboraria sem limitações jurídicas 
as normas administrativas seria o poder executivo.

7   BATTINI, S. Administrative Law Beyond the State, p.17. CANANEA, Giacinto. Diritto Amministrativo 
Europeo. Milano: Giuffrè, 2008, p. 91 ss, p. 93-  a prevalência da regulação ONU sobre as normas de di-
reito comunitário,p.96. LADEUR,K-H. The Evolution of General Administrative Law cit., p. 54- o novo 
paradigma do direito administrativo como direito da” sociedade em rede”.
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b. O direito administrativo internacional não tem um fundamento 
constitucional, não se podendo falar duma qualquer constituição da 
comunidade internacional que contenha as garantias e direitos fundamentais 
dos particulares face aos atos dos poderes públicos internacionais.

c. Inexistindo uma legitimação democrática, através de eleições livres, dos po-
deres executivos internacionais, então, qual será o fundamento axiológico da 
vinculatividade das normas internacionais administrativas ?

d. Não havendo um poder executivo internacional unitário e centralizado as 
normas internacionais administrativas terão um alcance muito fragmentário 
e setorial.

e. Estas normas não alcançam um nível de vinculatividade jurídica efetiva, pelo 
que de facto não vale a pena concebê-las  como jurídicas, sendo apenas soft law.

f. Não há tribunais ou jurisdições independentes suficientes no espaço adminis-
trativo global, pelo que não é possível obter uma tutela suficiente dos direitos 
dos particulares face a atos dos poderes públicos internacionais.

g. O direito internacional é perfeitamente suficiente para explicitar e determi-
nar os conflitos normativos existentes na global governance. O direito admi-
nistrativo nacional com eficácia perante estrangeiros não deixa de ser direito 
interno. As organizações internacionais privadas que interferem em matérias 
administrativas apenas têm potencialidade para emanar preceitos privados 
que apenas se tornarão jurídicos se confirmados por tratado ou com receção 
pelos Estados interessados em aderir.

h. Para haver um direito administrativo internacional ou global teria de se deter-
minar com clareza um espaço administrativo global. Ora, onde está esse tal es-
paço globalizado? Os espaços normativos até agora existentes, a saber o direi-
to interno, o direito europeu, o direito regional, e o direito internacional são 
suficientes para abarcar os problemas normativos. Um direito administrativo 
internacional ou global é mais um conceito abstrato a aumentar a confusão 
normativa.
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i. O direito administrativo internacional tem uma carga ideológica negativa. A 
sua dinâmica prende-se sobretudo com questões económicas, financeiras, dos 
mercados, sendo um instrumento ao serviço dos interesses económicos das 
nações mais desenvolvidas do mundo ocidental.

j. A falta de transparência, de participação dos interessados, de accountability, a 
ausência de rule-making democrático e duma efetiva judicial review tornam o di-
reito administrativo internacional num instrumento perigoso ao serviço dos 
interesses mais organizados e potencialmente inimigo das liberdades dos par-
ticulares e das empresas.

k. A doutrina de H.TRIEPEL.Segundo o dualismo, para além do Estado e da 
União europeia apenas existe o direito internacional, o qual resulta das rela-
ções entre Estados soberanos em situação de igualdade jurídica, os quais exer-
cem o poder em exclusivo dentro das fronteiras nacionais. Dentro destas fron-
teiras nenhum outro poder pode vincular os particulares. 8

6.2. ARGUMENTOS FAVORÁVEIS À INCLUSÃO DO CONCEITO DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO INTERNACIONAL

a) Os argumentos referidos no nº 6.1, als. a) a f) foram de algum modo  igualmente  
esgrimidos no espaço europeu quando o direito administrativo europeu passou 
da fase embrionária e começou a entender-se a comunidade  como uma comuni-
dade organizada de direito administrativo. O princípio da separação de poderes, 
na clássica formulação dos poderes legislativo, executivo e judicial, não é repetível 
no espaço europeu e, muito menos , no espaço global. Porém, se na União Euro-
peia não existe o clássico princípio da separação de poderes, isso não obsta que os 
vários órgãos entre si , Parlamento Europeu, Comissão, Conselho e Tribunal de 
Justiça funcionem ou com poderes partilhados ou com controlos recíprocos. No 
espaço jurídico global também não se vai replicar o sistema proposto por MON-
TESQUIEU. Porém, podem introduzir-se mecanismos compensatórios através 
da transparência, participação dos interessados, e da judicial review.

8  BATTINI, S. AdministrativeLawBeyondtheState, p. 11 s.
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b) A União Europeia não tem uma constituição escrita, mas possui normas dos 
tratados originários que desempenham o papel de constituição material. O facto 
de não possuir constituição escrita não impediu a aprovação da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. No espaço global, também podemos citar, por 
exemplo, a Carta da ONU e os Pactos Internacionais de  Direitos Fundamentais. A 
Inglaterra não tem uma constituição formal, mas tal não é um obstáculo do fun-
cionamento garantístico do ordenamento jurídico.

c) A legitimação democrática do ordenamento jurídico pode obter-se por outros 
mecanismos compensatórios como a accountability, a transparência e a participa-
ção democrática.

d) Não se pode impedir o carácter fragmentário e sectorial do direito administra-
tivo internacional. Este seu carácter até pode ser vantajoso no aspeto da normati-
vidade. O objetivo é estabelecer a vigência concertada de vários  princípios jurídi-
cos básicos relativos à accountability, transparência, participação, fundamentação 
das decisões,dueprocess, e judicial review.

e) Mesmo no direito interno podem existir normas de vinculatividade dife-
renciada, a qual não se identifica com coercibilidade. Não me parece que os 
preceitos ou standards emanados , por exemplo, pela OMC, pela OMS, pelo FMI, 
pelo Banco Mundial, pelo Comité de Basileia, pelo Grupo de Ação Financeira 
Internacional,etcnão tenham um qualquer sentido de cumprimento normativa-
mente vinculado pelos membros dessas organizações internacionais que não  têm 
de ser só os Estados.

f) Tal como no espaço europeu, no espaço global podemos já encontrar numero-
sos órgãos jurisdicionais de carácter judicial ou quase-judicial . As organizações 
internacionais não emanam só as regras, também  controlam o respetivo cumpri-
mento e solucionam os eventuais litígios, através de numerosos  órgãos judiciais 
ou quase-judiciais pertencentes aos sistemas reguladores globais.

g) A aceitação do conceito de direito administrativo internacional tem a ver com 
a ideia de que o clássico direito internacional de base consensual ou cooperativa 
não é suficiente para solucionar os atuais conflitos a nível global. Há novos inte-
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resses públicos globais como o ambiente, o aquecimento global, a saúde pública, 
os mercados financeiros, etc. e um espaço administrativo global que exigem so-
luções de enforcement menos horizontais. A rapidez exigida por algumas conjun-
turas globais pode exigir que não sejam só os meios administrativos internos a 
concretizar as disposições globais(exemplo: refugiados ). Os preceitos globais po-
dem aplicar-se imediatamente no espaço administrativo interno, sem mediação 
legislativa nacional. Por exemplo, as determinações do WorldHeritageCommittee 
sobre bens nacionais constantes da lista do património mundial. Os particulares 
podem exercer garantias perante organismos supraestatais na defesa de interes-
ses públicos globais que vinculam os respetivos Estados nacionais. Exemplo: par-
ticipação dos cidadãos e acesso à informação em questões ambientais com base na 
Convenção de Aahrus, assinada pela União Europeia e pelos Estados-membros .

h) Existe numerosa doutrina que não tem dúvidas em utilizar o conceito de espa-
ço administrativo global a propósito de sistemas reguladores internacionais com 
funções administrativas como a OCDE, OMC, G-7/G-8, FMI, comités de regula-
ção da energia nuclear, instrumento de supervisão da Convenção sobre Armas 
Químicas, ICAO, WorldHeritageCommittee .

i) Penso que é demasiado simplista reduzir o direito administrativo internacio-
nal a uma lógica de favorecimento dos países mais ricos. Julgo que as questões 
ambientais, da saúde, do clima, da internet, etc. são questões da humanidade em 
geral. Um argumento tão simplista poderia eventualmente ser aplicado à ONU, 
onde existe um equilíbrio instável de super-potências e uma maioria de Estados 
sem peso político equivalente às primeiras, ou até à União Europeia, onde existem 
níveis de desenvolvimento e riqueza muito diferenciados entre os 28 Estados-
-membros.

j) É para levar muito a sério no espaço administrativo global as exigências de due-
process, da fundamentação das decisões, da transparência, da participação dos in-
teressados incluindo particulares e ONG, de accountability, de judicial review, sob 
pena do direito administrativo internacional não passar duma superestrutura 
ideológica redutora.9

9  CASSESE, Sabino.Whatis Global AdministrativeLawandwhystudyit? ,p.6s. TORCHIA, Luisa.Lezioni-
didirittoamministrativoprogredito. Bologna: ilMulino, 2010, ps. 28,29- “a legalidade inclui a rule oflaw 
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l)Diversamente de H.TRIEPEL, não há um dualismo de exclusão, mas uma inter-
penetração dos ordenamentos nacionais, europeu, internacionais e globais, em 
esquemas multi-nível, e os preceitos ou standards de direito global são úteis na pre-
venção e resolução de eventuais conflitos entre poderes públicos internacionaise 
os particulares, sejam cidadãos, grupos, ou empresas.

7. CONCLUSÃO

O art. 8º3-Constituição daRepública Portuguesa  é muito elucidativo: as normas 
emanadas pelas organizações internacionais de que Portugal faça parte vigoram 
diretamente na ordem interna desde que tal esteja estabelecido nos tratados 
constitutivos. O direito administrativo internacional é direito administrativo 
no aspeto da sua legitimidade fundado no direito internacional. Os poderes das 
organizações internacionais derivam da vontade dos governos nacionais. Insti-
tuídas as organizações internacionais, elas vão estabelecer relações jurídicas com 
outras organizações internacionais, com os governos e com particulares, sem te-
rem de passar pelos canais governamentais nacionais. Podem ser criadas organi-
zações internacionais por outras organizações internacionais, e não pelos Estados 
diretamente. A delegação formal de poderes feita pelos Estados no momento de 
criação da organização internacional, não impede que tenham uma atuação mais 
ou menos autónoma. Tem-se constatado que as organizações internacionais exer-
cem progressivamente atividades administrativas cujos destinatários podem ser 
outras instituições internacionais, governos, empresas ou particulares. Conce-
bendo-se a existência de facto dum espaço administrativo global e de interesses 
públicos globais, será, então de aplicar o princípio “ubi societas, ibi jus”. O conteúdo 
do direito administrativo internacional pode não ser apenas o denominador co-
mum dos vários direitos administrativos nacionais, podendo possuir conteúdos 
próprios. Tem por base a proteção jurídica dos direitos fundamentais, os quais 
constituem garantias básicas contra os poderes públicos nacionais ou estrangei-
ros ou as organizações globais, no sentido duma rule oflaw universal considerada 
património comum das relações jurídicas internacionais no plano administra-

global” KINGSBURY, B./KRISCH,N./STEWART,R. El Surgimientodelderecho administrativo global, p. 
30. SILVA, Suzana Tavares. Um Novo Direito Administrativo ?, p. 30 ss. CASSESE, Sabino. The Global 
Polity, Sevilla, 2012, p.105ss- existe uma regra global de dueprocess.
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tivo.Podem existir conflitos normativos entre normas nacionais, estrangeiras, 
europeias e internacionais globais. A existir uma hierarquia de normas, ter-se-
-á de dar o primeiro plano aos princípios e normas do direito internacional ge-
ral ou comum considerado jus cogensinternacional . Os eventuais conflitos entre 
direito nacional e direito administrativo internacional talvez se possam dirimir 
invocando o modelo das relações entre o direito comunitário e o direito dos Es-
tados-membros. No caso Kadi e Yusuf, o Tribunal de Justiça apoiou a primazia 
do direito da ONU sobre o direito europeu num caso relacionado com a adoção 
de medidas antiterroristas previstas em Resolução do Conselho de Segurança da 
ONU. 10 Esta matéria da eventual hierarquia normativa dos ordenamentos pode 
não ter uma solução unitária, dado o carácter muito sectorial e fragmentário  do 
direito administrativo internacional , que pode possuir peculiaridades conforme 
a espécie e importância  do sistema regulador global.
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EM PORTUGAL: UMA EXPERIÊNCIA INOVADORA

MARIA DO ROSÁRIO ANJOS
Doutora em Direito 

Faculdade de Direito da Universidade Lusófona do Porto 

O tema proposto para o presente encontro, propondo debater as novas fronteiras 
do direito, conduziu a nossa escolha para a apresentação de um tema inovador e 
simultaneamente polémico no âmbito do direito fiscal, o qual versa a recente in-
trodução da Arbitragem Administrativa e Tributária em Portugal.

A escolha deste tema enquadra-se, por certo, na temática das novas fronteiras do 
direito, em particular do direito público no qual se insere o direito fiscal, e dos 
novos desafios que se colocam nesta matéria. Vivemos tempos conturbados e de 
evolução muito rápida das estruturas sociopolíticas, de tal modo, que o Direito 
enquanto instrumento de ordenação social é rapidamente ultrapassado pela rea-
lidade de facto e, tantas outras vezes, esquecido e “atropelado” pela preponderân-
cia do económico sobre o jurídico. 

A sugestão do tema para o presente encontro “As novas fronteiras do direito: ques-
tões problemáticas” corresponde, sem dúvida, a uma reflexão necessária e muito 
pertinente, dados os desafios que se colocam aos Estados, no que toca à defesa e 
garantia dos direitos fundamentais dos seus cidadãos, por um lado, e à nova or-
dem emergente de um mundo globalizado.

Nesta nova ordem económica global, os poderes soberanos esbatem-se e perdem 
eficácia as estruturas tradicionais.

O natural aumento da litigiosidade, sobretudo, da que está associada à vida econó-
mica e empresarial, não consegue obter a resposta necessária em tempo útil nos 
tribunais tradicionais. A uma certa impotência dos poderes instituídos para alte-
rar, corrigir ou reinventar a governação, soma-se a dificuldade de financiamento 
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do Estado, ficando os tribunais assoberbados de processos e privados dos meios 
necessários para conseguirem dar resposta célere aos conflitos que vão surgindo.

Hoje, mais do que nunca, importa fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para 
retomar a rota do Estado de Direito, no qual os direitos fundamentais e a proteção 
das garantias fundamentais dos cidadãos sejam uma evidência, não por estarem 
consagrados numa qualquer Lei ou Constituição, mas por existirem mecanismos 
práticos e processuais ágeis e eficazes na realização concreta da justiça. O presente 
encontro Lusófono, ao pôr em evidência a discussão em torno das fronteiras do 
direito, não podia ser mais pertinente. 

É imperioso dizer que muito tem de mudar entre nós até podermos falar, neste 
país, de uma justiça administrativa e fiscal célere e acessível a todos. A introdução 
da arbitragem administrativa e tributária tem por objectivo contribuir para a re-
solução do atraso da justiça nesta matéria. 

I PARTE – DA ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA

1. A introdução da arbitragem administrativa e tributária no nosso sistema re-
presenta um avanço inimaginável há duas décadas atrás, apesar da Constituição 
da República Portuguesa prever, claramente, a possibilidade de tribunais arbi-
trais (não excluindo estas matérias). Mas foi um passo difícil e controverso.

Porém, o tempo se encarregou de a impor. Tornou-se absolutamente insustentá-
vel conviver com os atrasos e o avolumar dos processos que aguardam decisão nos 
nossos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Em 2009, a Lei do Orçamento de Estado para 2010 introduziu a arbitragem tribu-
tária em Portugal. Segundo a exposição de motivos existiam em Portugal 43.455 
processos a aguardar decisão nos nossos tribunais administrativos e fiscais.

A função dos Tribunais é a de decidir em tempo útil. Nada justifica a espera de 
oito, dez e mais anos por uma decisão de impugnação de um acto de liquidação de 
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imposto ou pela definição de um determinado direito de carreira de um funcio-
nário do Estado ou de um ente público.

Assim, a introdução da arbitragem administrativa e tributária, teve sobretudo 
como objectivo resolver o problema do mau funcionamento dos tribunais gera-
dor de uma acumulação excessiva de processos sem decisão.

Cumprindo a intenção anunciada na Lei de Orçamento de Estado para 2009, o 
Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de Janeiro introduz no ordenamento jurídico 
português o regime jurídico da arbitragem em matéria tributária (RJAT), como 
forma alternativa de resolução jurisdicional de conflitos no domínio fiscal.

O legislador definiu três objectivos principais a prosseguir com a introdução do 
RJAT: por um lado, reforçar a tutela eficaz dos direitos e interesses legalmente 
protegidos dos sujeitos passivos, por outro lado, imprimir uma maior celeridade 
na resolução de litígios que opõem a administração tributária ao sujeito passivo 
e, finalmente, reduzir a pendência de processos nos tribunais administrativos e 
fiscais.

A arbitragem constitui uma forma de resolução de um litígio através de um ter-
ceiro neutro e imparcial, designado por árbitro,  escolhido pelas partes ou desig-
nado pelo Centro de Arbitragem Administrativa e cuja decisão tem o mesmo va-
lor jurídico que as sentenças judiciais. 

Neste sentido, e em cumprimento dos seus três objectivos principais, a arbitra-
gem tributária foi adotada procurando assegurar o seu bom funcionamento.

Assim, em primeiro lugar, tendo em vista conferir à arbitragem tributária a neces-
sária celeridade processual, é adoptado um processo sem formalidades especiais, 
de acordo com o princípio da autonomia dos árbitros na condução do processo, 
e é estabelecido um limite temporal de seis meses para emitir a decisão arbitral.

A actualidade desta questão, a controvérsia em torno da adoção desta solução, 
mas também a necessidade de desfazer alguns equívocos em torno do funciona-
mento deste novo meio de dirimir os conflitos com os entes públicos administra-
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tivos (em algumas matérias) e com a Autoridade Tributária, motivaram a escolha 
deste tema para apresentação neste encontro.

2. O recurso à arbitragem, como forma de resolução alternativa de litígios é uma 
nota constante da evolução do nosso sistema jurídico-processual, nas últimas 
duas décadas, embora não isenta de controvérsia, a qual assume claramente um 
cunho alternativo à Justiça tradicional, o que, para alguns, se afigura algo amea-
çador. 

A experiência começou por ser mais visível na arbitragem comercial, na área dos 
contratos e para as matérias mais complexas. 

Na área do direito administrativo e tributário (o núcleo duro do exercício do po-
der executivo do Estado) o recurso à arbitragem afigurava-se bem mais difícil de 
concretizar.

Apesar disso, a possibilidade de recurso à arbitragem administrativa, encontrava-
-se prevista desde 1984, com o ETAF, aprovado pelo DL nº 129/84 de 27/04, o 
qual passou a contemplar uma disposição genérica prevendo a constituição de 
tribunais arbitrais. Porém a questão da delimitação material da jurisdição admi-
nistrativa (mais uma vez, um problema de definição da fronteira entre o que é 
reserva materialmente administrativa) não era questão pacífica para a doutrina.

No artigo 212º, nº3, da Constituição da República Portuguesa (CRP) pode ler-se 
que “compete aos tribunais administrativos o julgamento das acções e recursos 
contenciosos que tenham por objecto dirimir os litígios emergentes das relações 
jurídicas administrativas". Será que estamos perante uma reserva material abso-
luta de jurisdição, querendo isto dizer que os tribunais administrativos apenas 
poderão julgar questões de direito administrativo e que apenas eles poderão julgar 
tais questões? Parece que não será assim. 

3. O artigo 209º, nº2, da CRP prevê a possibilidade de criação de tribunais, sem 
qualquer limitação relativamente às matérias que podem ser objecto de julga-
mento, pelo que a criação dos tribunais arbitrais, em matéria administrativa e 
tributária tem suporte constitucional explícito. Aliás, quanto à questão de saber 
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se os tribunais administrativos apenas poderão julgar questões de direito admi-
nistrativo, verificou-se uma evolução doutrinária no sentido negativo. Tendo 
em conta a generalização da utilização de institutos de direito privado, por par-
te da Administração, a que assistimos, actualmente, admite-se a atribuição legal 
aos tribunais administrativos da resolução de litígios referentes à actividade da 
Administração, ainda que respeitantes a relações de direito privado (como, por 
exemplo, contratos privados da Administração). 

Quanto ao segundo aspecto, o problema de saber se apenas os tribunais adminis-
trativos poderão julgar estas questões, a doutrina dividiu-se. Porém, como refe-
rem JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS1, apesar dos contributos doutrinais 
muito diversos, é visível, ainda assim, uma tendência para admitir, com grande 
latitude, a relativização da reserva de jurisdição. De acordo com GOMES CA-
NOTILHO2, parece resultar da CRP, que o legislador não pode atribuir a outros 
tribunais o julgamento de litígios materialmente administrativos, “mas fora dos 
casos individualizados na Constituição, o reconhecimento do monopólio da primeira 
palavra tende a afirmar-se quando não existe qualquer razão ou fundamento material 
para a opção por um procedimento não judicial de decisão de litígios.” Já FREITAS DO 
AMARAL e MÁRIO AROSO DE ALMEIDA3, sempre consideraram admissível a 
remissão de questões jurídicas administrativas para os tribunais comuns, tendo 
em conta essencialmente as dificuldades da jurisdição administrativa, por falta 
de meios e insuficiência do número de tribunais.

Por seu lado, a jurisprudência, nomeadamente do Supremo Tribunal Administra-
tivo e do Tribunal Constitucional, parece não considerar o artigo 212º, nº3 da 
CRP, um imperativo estrito, mas antes uma regra definidora de um modelo típico, 
susceptível de adaptações ou de desvios em casos especiais, desde que não fique 
prejudicado o núcleo caracterizador do modelo. A esta posição parece aderir, ain-

1  Vd. Miranda, J. e Medeiros, R., (2007), «Constituição Portuguesa Anotada», Tomo III, Coimbra Editora, 
págs.27 e ss.

2  Vd. Gomes Canotilho, J. J. (2003) «Direito Constitucional e Teoria», (7ª edição – 3ª reimpressão), Alme-
dina, pág. 669; e, ainda, Gomes Canotilho, J. J. e Vital Moreira (2010) «CRP - Constituição da República 
Portuguesa Anotada», Vol. II, (4ª ed. Revista), Coimbra Editora, in anotação ao artigo 202º, pág. 503 e ss.

3  Vd. Freitas do Amaral, D. e Aroso de Almeida, M. (2002) «Grandes linhas da reforma do contencioso admi-
nistrativo», págs. 21 e ss. Ainda no mesmo sentido, vd. Aroso de Almeida, M. (2005) «Comentário ao Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos», Almedina, in anotação ao artigo 180º do CPTA, pags. 881 e ss.
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da, VIEIRA DE ANDRADE4, por considerar que quando o preceito foi elaborado, 
ao criar-se uma “nova” jurisdição administrativa, definiu-se a sua “área de actua-
ção”, sem que com isso se tenha pretendido criar uma reserva material absoluta. 
Essa definição serve como garantia institucional, da qual deriva para o legislador 
ordinário a obrigação de respeito do seu núcleo essencial. 

Naturalmente que quando se queira estabelecer um desvio a essa regra, tal legisla-
ção terá de ser elaborada pelo órgão competente que, em princípio, será a Assem-
bleia da República. Nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE,5 “fica proibida a desca-
racterização ou desfiguração da jurisdição administrativa, enquanto jurisdição própria 
ou principal nesta matéria, mas não fica proibida a atribuição pontual a outros tribunais 
do julgamento de questões substancialmente administrativas, admitindo-se a razoabi-
lidade dessas «remissões» orgânico-processuais, muitas delas tradicionais, que podem 
ter justificações diversas – devendo, por isso, incluir-se na margem de escolha política e, 
portanto, de liberdade constitutiva própria do poder legislativo, designadamente naque-
las situações de fronteira em que há dúvidas de qualificação ou zonas de intersecção entre 
as matérias administrativas e as restantes.”

É certo que terá sempre que ser justificado tal desvio, e demonstrada a sua conve-
niência, sob pena de inconstitucionalidade. Todavia, uma interpretação tão res-
trita do 212º, nº 3, da CRP não parece de sufragar, porquanto poria em causa leis 
importantes e práticas de longa tradição (nomeadamente em matéria contra-or-
denacional ou de expropriações públicas). Seguindo a interpretação da jurispru-
dência do STA e de VIEIRA DE ANDRADE, os tribunais administrativos surgem, 
apenas, como os tribunais comuns em matéria administrativa, posição que aliás 
veio a ser consagrada pela reforma do contencioso administrativo de 2002, que-
brando, um pouco, a rigidez constitucional do disposto no nº 3, do artigo 212º da 
Constituição. 

Apesar disso, algumas vozes, refugiando-se numa interpretação restritiva deste 
nº 3, do artigo 212º da CRP, deduziram oposição e fortes reservas à introdução 
da arbitragem administrativa entre nós.

4  Vd. Viera de Andrade, J.C. (2011) «A Justiça Administrativa (Lições)», Almedina, 11ª Edição, págs. 87e ss.
5  Vd. ob. cit, pág. 93.
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O legislador, contudo, de forma clara, consagrou definitivamente, na reforma 
do contencioso administrativo, a arbitragem como uma forma alternativa para 
a resolução de litígios. A Arbitragem passou a estar claramente prevista na Lei 
nº 15/2022 de 22 de Fevereiro, que aprovou o novo Código de Processo dos Tri-
bunais Administrativos (CPTA). Nos artigos 180º e seguintes do novo Código – 
Título IX – o legislador refere expressamente a possibilidade de criar Tribunais 
Arbitrais e Centros de Arbitragem. 

Podemos, assim, dizer que a criação de um centro ou de um tribunal arbitral em 
matéria administrativa era uma consequência esperada a partir da entrada em vi-
gor do CPTA. 

No artigo 187º do CPTA ficou, desde logo, vertida a possibilidade do Estado po-
der autorizar a criação de Centros de Arbitragem permanente destinados à com-
posição de litígios, no âmbito das seguintes matérias: 

a. contratos;

b. responsabilidade civil da administração;

c. funcionalismo público;

d. sistemas públicos de proteção social e urbanismo.

Segundo o nº 3, do mesmo artigo, os centros de arbitragem podem ainda ter fun-
ções de conciliação, mediação ou consulta no âmbito de procedimentos de impug-
nação administrativa. 

Assim se derrubou uma fronteira, a qual, estava já claramente debilitada (não só 
pela melhor construção doutrinal e até jurisprudencial) mas, muitíssimo, pela 
realidade de facto que caracterizou o tempo em que esta viragem sucedeu: o blo-
queio e extrema morosidade no funcionamento dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais. 
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4. Em 2004 entrou em vigor o novo CPTA, mas a arbitragem aí prevista era ainda, 
apenas, algo a implementar. A causa determinante para a implementação da ar-
bitragem acabou por ser despoletada pela crise de 2008, e que antecedeu o tempo 
em que a missão técnica de resgate financeiro a Portugal, vulgarmente designada 
por “troika” nos visitariam, sem grande cortesia, mas com uma abordagem mui-
to realista sobre alguns dos bloqueios da economia portuguesa, apontando como 
uma das causas de ineficiência produtiva do país o mau funcionamento da justiça 
em Portugal. 

Certo é que, o agudizar da situação económica fez despertar, de forma violenta, as 
críticas contra a morosidade dos tribunais, e, os efeitos devastadores sobre a cre-
dibilidade do funcionamento da justiça fizeram, então, avançar rapidamente a 
introdução da arbitragem. Em 2008, aliás, sucedeu, entre nós, uma outra reforma 
legislativa importante, em matéria de legislação de emprego público, com a pu-
blicação de um conjunto de diplomas que alteraram substancialmente os regimes 
jurídicos até então vigentes: Lei de Vínculos e Carreiras na Administração Públi-
ca (LVCR); Regime do Contrato Trabalho em Funções Públicas (RCTFP); Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que exercem funções públicas (ED).

Tudo isto, associado ao regime de avaliação de desempenho dos trabalhadores da 
função pública, suscitou um crescente litígio nestas matérias, o que agravou, ain-
da mais, o já evidente bloqueio dos TAF.

É neste contexto que avançou a criação do Centro de Arbitragem Administrativa 
(CAAD). Este Centro foi criado por Despacho nº 5.097/2009, do Secretário de Es-
tado da Justiça, de 27 de Janeiro de 2009, publicado no DR II Série de 12 de Feve-
reiro. (OBS: medidas anti - crise do Governo anterior). 

5. O Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) é um centro de arbitragem de 
carácter institucionalizado, com competência nacional, que funciona a partir de 
uma associação privada sem fins lucrativos cuja constituição foi promovida pelo 
Ministério da Justiça. O Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) tem com-
petência para dirimir litígios emergentes de relações jurídicas de emprego públi-
co (funcionalismo público) e de contractos públicos. 
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Os princípios organizativos pautam-se pela elevada eficácia, simplicidade, espe-
cialidade, a custos reduzidos e no prazo máximo de 6 meses (salvo casos de 
grande complexidade em que este prazo pode ser prorrogado por mais 6 meses).

O número de processos não é, até ao momento, impressionante, porquanto as 
entidades que se auto vincularam ao CAAD são, ainda, em número reduzido. De 
registar que, assumem particular destaque, entre as entidades aderentes, alguns 
ministérios, associações sindicais e entidades de ensino superior universitário e 
politécnico.

II PARTE – ARBITRAGEM TRIBUTÁRIA

6. A introdução da arbitragem no domínio tributário suscitou, ainda, mais dú-
vidas, algumas firmes oposições mas, também, defesas bem sustentadas. Foram 
precisos mais alguns anos de discussão sobre o tema, (com alguma tendência da 
doutrina para rejeitar a possibilidade deste tipo de litígios, em matéria tributária, 
serem decididos por recurso à arbitragem) até se derrubar mais uma fronteira. 
Porém a crise económica, associada à hecatombe do funcionamento dos Tribu-
nais Administrativos e Fiscais, foi determinante na implementação da medida.

7. Quando se começou a discutir o regime jurídico a aplicar no âmbito da Arbi-
tragem Tributária a ortodoxia revelou-se fortemente contra. A ideia dominante 
salientava tratar-se de uma área extremamente sensível do Estado, a da privatiza-
ção da justiça tributária, à qual se acrescentava uma outra, a de que a Arbitragem 
Tributária traduziria uma justiça elitista e só acessível a alguns, associada à defe-
sa de grandes interesses económicos. A tudo isto acrescia a falta de exemplos de 
justiça tributária pela via da arbitragem, noutros países, que pudessem servir de 
inspiração. 

Os argumentos doutrinários eram diversos, sendo de destacar os dois mais rele-
vantes:
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a. o primeiro argumento extraído do Princípio da indisponibilidade do crédito 
tributário, do qual alguns autores extraíam a inadmissibilidade da sujeição 
dos litígios fiscais à arbitragem;

b. o segundo argumento era extraído do facto dos TAF serem tribunais de com-
petência especializada, por consagração constitucional, o que vedaria a criação 
de Tribunais Arbitrais nesta matéria. (como já referimos na primeira parte 
desta apresentação)

Porque não é objectivo desta apresentação dissertar sobre os argumentos a favor 
ou contra a arbitragem tributária, diria, em síntese, que qualquer um dos argu-
mentos supra referidos podia ser refutado e superado, como veio a suceder. Na 
verdade o Direito não se reduz a uma função purista de concretização teórico-
-axiomática de princípios, muito bem ancorados na doutrina. 

Se esta é uma face indispensável do Direito na sua função de ordenação da socie-
dade e da realização dos imperativos de justiça e respeito pelos direitos funda-
mentais dos cidadãos, não é menos verdade que essa função só se cumpre por uma 
prática tecnicamente bem estruturada, célere e eficaz. Por isso, as “fronteiras” 
mais desafiantes do Direito têm, quase sempre, a sua origem na realidade social 
que tantas vezes nos esmaga, mas quase sempre nos faz evoluir. 

 “O caminho faz-se caminhando…” 

   E, caminhando, chegamos à arbitragem tributária.

8. Assim, foi implementado o funcionamento, no CAAD, da Arbitragem Tribu-
tária, com a introdução do Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria  Tributária 
(RJAT) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pelos artigos 160.º e 161.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro 
(Orçamento de Estado para 2012), artigo 14.º da Lei n.º 20/2012, de 14 de maio 
(Primeira alteração à Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro [Orçamento do Es-
tado para 2012]) e artigos 228.º e 229.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro 
(Orçamento de Estado para 2013, sendo de referir que a medida foi aprovada na 
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AR, na especialidade, com votos a favor e algumas abstenções, e, sem votos con-
tra.)

9. Dois anos volvidos sobre a entrada em funcionamento da Arbitragem Tributá-
ria, podemos afirmar que ela é, já, uma experiência bem sucedida. Impôs-se pela 
qualidade das decisões arbitrais proferidas, ancorou-se na experiência de juristas 
notáveis, alguns dos quais Magistrados, maioritariamente com experiência na 
Magistratura Administrativa e Fiscal, Docentes Universitários, Advogados e Li-
cenciados de áreas afins (economia e gestão) com comprovada especialização na 
área fiscal (com mais de 10 anos de experiência na área fiscal), revelada pelo seu 
Curriculum Vitae. De notar ainda a adesão muito significativa às candidaturas do 
Centro, reflectida na lista de árbitros publicada.

10. O princípio básico em matéria de funcionamento da Arbitragem Tributária é 
o da sua transparência e publicidade, podendo ser consultadas as listas de árbitros 
e os respectivos CV. O mesmo sucede com as decisões arbitrais, singulares e coleti-
vas, todas sujeitas a publicação.

A publicação recente do Guia da arbitragem tributária (sob coordenação do presi-
dente executivo do CAAD, Dr. Nuno Vila Lobos e Mónica Brito Vieira, contendo 
o RJAT, comentado pelo Sr. Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa) veio corres-
ponder a uma recorrente solicitação de muitos dos que trabalham na área do fis-
cal e para os quais o recurso à arbitragem tributária se apresentava, ainda, como 
algo pouco familiar.

Mas, é impressionante o resultado que até agora foi alcançado, porquanto, em 
dois anos de funcionamento o número de processos já se aproxima de trezentos e 
a média de tempo de decisão é de, aproximadamente, quatro meses (menos do que 
os seis previstos na lei, com possibilidade de prorrogação).

Enfim, mais uma “fronteira” foi ultrapassada e a julgar pela forte adesão de novos 
candidatos a Juízes Árbitros, em cada período de abertura de candidaturas, nos 
permite concluir que a Arbitragem Tributária é hoje uma fronteira ultrapassa-
da, vencida, e creio que o caminho seguirá sendo traçado, vencendo, pela eficácia 
e competência, os críticos desta via. As decisões arbitrais tributárias são já uma 
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referência recorrente nas revistas da especialidade a par das decisões proferidas 
pelos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Mas muito caminho haverá ainda a percorrer, nomeadamente, a descentraliza-
ção do funcionamento do Centro sediado em Lisboa, mas que deveria pelo menos 
ter mais um centro no Porto, almejado por muitos dos que se empenharam na 
concretização da justiça arbitral tributária.

11. Quanto ao âmbito material da arbitragem tributária, a discussão foi delicada 
e ainda hoje, se colocam, muitas vezes, questões de apreciação de exceções de in-
competência ao Tribunal Arbitral.

O âmbito da arbitragem tributária, por ser uma área tão sensível, levou uma apu-
rada reflexão, até que o legislador, no RJAT, conseguisse estabelecer regras que 
não provocassem grande turbulência entre a comunidade jurídica. O que fez pon-
derar, muito cuidadosamente, os termos de funcionamento da arbitragem tribu-
tária, ultrapassando as objeções e críticas possíveis. 

O resultado final foi um diploma bem elaborada, simples (arejado!) apenas com 
30 artigos, o que considero notável (dada a tradição que existe entre nós), e assen-
te, fundamentalmente nos seguintes princípios:

a. Vinculação da Autoridade Tributária por força da Portaria Nº 112-A/2011, 
de 22 de Março;

b. O âmbito de competência material dos tribunais arbitrais encontra-se defini-
do no artigo 2º do RJAT, nos termos do qual estes tribunais podem apreciar as 
seguintes pretensões: 

i. Declaração de ilegalidade de actos de liquidação de tributos, de au-
toliquidação, de retenção na fonte e de pagamento por conta;

ii. Declaração de ilegalidade de actos de fixação da matéria tributável 
quando não dê origem à liquidação de qualquer tributo, de actos de 
determinação da matéria colectável e de actos de fixação de valores 
patrimoniais;
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c. AT baseia-se, exclusivamente, na aplicação do direito constituído e na proi-
bição do recurso à equidade (por exemplo, recurso a métodos indirectos não 
é matéria da competência do CAAD, precisamente por implicar um juízo de 
equidade que está vedado ao Tribunal arbitral (exºs métodos indirectos veda-
dos ao conhecimento do Tribunal arbitral; já quanto a correcções aritméticas 
assentes em preços de transferência a jurisprudência do Tribunal Arbitral tem 
sido no sentido de se considerar competente).

d. Obrigatoriedade de publicidade das decisões (vd. site do CAAD – todas as deci-
sões arbitrais singulares e colectivas são publicadas na página da Jurisprudên-
cia Tributária);

e. No regime de fiscalização, selecção e designação de árbitros pelo Sr. Presidente 
do Conselho Deontológico, designado pelo Conselho Superior dos TAF, cargo 
que atualmente é desempenhado pelo Sr. Juiz Conselheiro Manuel Fernando 
Santos Serra. 

f. As garantias de independência e de imparcialidade exigidas pelo RJAT e pelo 
Código Deontológico consultáveis na plataforma do CAAD

g. Na possibilidade de recurso das decisões arbitrais para os Tribunais Adminis-
trativos (TCA ou STA) e para o Tribunal Constitucional, verificados os perti-
nentes pressupostos legais.

h. Procedimento de apresentação do pedido arbitral simples e concentrado 
numa plataforma informática de fácil acesso e sempre com o apoio do Centro.

i. Acessibilidade de processos com reduzido valor até valores muito elevados

j. Delimitação das custas finais do processo com referência ao limite que resulta-
ria da aplicação da regra do próprio RCJ. 

12. A tramitação processual é simples, célere e colhe um apoio notável do Cen-
tro. A apresentação do pedido de pronúncia arbitral efectua-se por procedimento 
electrónico, simples e eficiente. As partes podem pronunciar-se sobre os árbitros 
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nomeados e têm o direito de recusar algum dos árbitros indicados, fundamenta-
damente. Assiste, ainda, a possibilidade da parte indicar árbitro, escolhido a par-
tir da Lista ou indicando outro especialista que não a integre (esta possibilidade 
tem sido alvo de críticas). Neste caso, os honorários devidos são substancialmente 
elevados, mas é uma opção da parte usar ou não dessa prerrogativa. A regra, clara-
mente maioritária, tem sido as partes acolherem a indicação promovida pelo Sr. 
Presidente do Conselho Deontológico.

13. Naturalmente, ao fim de dois anos de experiência de funcionamento do Cen-
tro, podemos apontar algumas sugestões que poderiam ajudar a melhorar o de-
sempenho, desde já muito positivo, do tempo de decisão e o alargamento ou am-
pliação do recurso à arbitragem tributária por maior número de profissionais. 
Nesse sentido apontamos as seguintes sugestões:

a. Maior divulgação d arbitragem tributária junto dos profissionais do Centro e 
Norte do país, dado que há uma maior adesão dos escritórios da área da grande 
Lisboa ao CAAD;

b. Nesse sentido, creio que se justificava a abertura de uma sede do CAAD no Por-
to, e, porque não, em Coimbra e em Évora, na tentativa de aproximação deste 
novo modelo de justiça tributária aos cidadãos e aos advogados que escolhem 
a via para propor a acção; 

c. O prazo previsto na norma transitória do artigo 30º do RJAT devia ser reno-
vado e alargado por mais um ano (o previsto foi claramente insuficiente e não 
teve o impacto devido porque coincidiu com a entrada em funcionamento do 
Centro em matéria tributária) permitindo, sem custos, a remessa dos proces-
sos (eternos) parados há mais de dois anos a a aguardar decisão nos TAF.

d. A medida supra descrita permitiria, aliás, aliviar os TAF dos processos mais 
antigos de forma a adquirir melhor desempenho e qualidade de funcionamen-
to destes Tribunais, o que certamente contribuiria para uma maior credibili-
zação da justiça tributária no seu todo.
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e. Alguns aspectos em matéria de recorribilidade das decisões arbitrais pode-
riam ser melhorados, ou antes, clarificados

Estas são, certamente, sugestões modestas mas outras surgirão no evoluir de fun-
cionamento do Centro de Arbitragem em matéria tributária. A escassez de tempo 
desta apresentação não nos permite ir mais longe, mas julgo que os pontos essen-
ciais foram mencionados. 

Podemos hoje afirmar, sem margem para dúvida, que a tutela jurisdicional efec-
tiva dos direitos e garantias dos cidadãos em matéria tributária é uma realidade 
muito mais concreta e eficaz, fruto da entrada em funcionamento desta nova via 
de acesso ao controlo da legalidade fiscal: a arbitragem tributária.

***

Em Conclusão, há fronteiras que vale a pena superar, que se derrubam se neces-
sário e oportuno, sobretudo quando permitem o avanço do Direito, no que mais o 
enobrece e justifica: a realização da justiça do caso concreto.

Diria mesmo que se “abatam” todas as fronteiras, desde que isso permita uma 
maior e mais efetiva tutela dos direitos e garantias dos cidadãos. Certamente ou-
tras fronteiras poderão surgir, justificadamente, pela necessidade de balizar estes 
avanços na adopção de soluções inovadoras. O que importa, verdadeiramente, é 
que o rumo a seguir esteja bem centrado na defesa dos direitos do cidadão.

A Justiça é e tem de continuar a ser um bem maior. Mas só o será se for eficaz na 
resposta e sábia na decisão. Estas não são realidades inatingíveis. A adopção da Ar-
bitragem Administrativa e Tributária entre nós demonstra-o.

Atualmente, a jurisprudência do CAAD vem referenciada, com regularidade, nas 
revistas científicas da especialidade e, mesmo, na imprensa. O seu sucesso, creio, 
em muito enobrece e dignifica a realização da Justiça. Todos sabemos o quanto 
isso é importante para o futuro e sustentação do Estado de Direito Democrático 
e Social, sendo este uma “Fronteira” importante a defender, com convicção e sem 
trégua possível. 
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Falar deste tema, espero, tenha correspondido a uma boa escolha pela partilha da 
experiência com todos os presentes, mas, em especial, com os nossos Colegas da 
academia brasileira, representada neste encontro lusófono pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas Gerais.
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A economia actual caracteriza-se, essencialmente, pela alta mobilidade dos acti-
vos intangíveis, em especial da propriedade intelectual (v.g. sofware ou marcas), 
com algumas empresas a manipularem as suas operações internas, conformando-
-as de forma a que uma grande fatia dos proveitos resulte localizada, para efeitos 
de tributação, em jurisdições de baixa ou nula carga tributária. A consequência é 
que os países onde as actividades económicas são realmente levadas a cabo vêm 
assim negado o direito à receita tributária a que teriam legitimamente direito na 
ausência daquelas práticas, e a nível mais geral, sobretudo em tempos de crise eco-
nómica como são os que vamos vivendo, cresce o sentimento de que os sacrifícios 
em prole da manutenção do Estado social e solidário estão muito desigualmente 
distribuídos, e, consequentemente, periga a coesão social, no sentido em que o 
conceito foi pela primeira vez usado pelo sociólogo Emile Durkheim, integrando 
a interdependência entre os diferentes membros da comunidade, com lealdade 
e solidariedade partilhadas, a partir de um sentimento de confiança, esperança e 
reciprocidade entre si.

De facto, a globalização mudou o modelo de funcionamento da economia, tanto 
no que respeita às empresas como aos indivíduos, os quais, na sua actuação, deixa-
ram de estar limitados pelas fronteiras territoriais. No interior destas as diferen-
tes soberanias nacionais impõem quadros legislativos e regimes fiscais que amiú-
de conflituam ou entram em concorrência uns com os outros, com alguns deles a 
tentar atrair empresas multinacionais e particulares ricos. A atracção traduz-se 
em baixa acentuada das taxas de tributação e permissão de “manobras de alívio 
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fiscal”, as quais incluem amiúde a atribuição de benefícios tributários específi-
cos, ao mesmo tempo que é garantido o sigilo financeiro que facilita, prejudica ou 
trava o controlo da evasão fiscal. Associadamente é ainda habitual um deliberado 
laxismo em matéria de cobrança. 

O fenómeno não é novo. A fuga aos impostos remonta certamente à criação dos 
mesmos1 e a sua nova roupagem associada ao mundo globalizado é de há mui-
to reconhecida2. A crescente mobilidade das pessoas e dos capitais e a adopção e 
rápida evolução das comunicações e outras avançadas tecnologias, geraram não 
só um novo tipo de contribuintes, as empresas multinacionais (EMN), mas tam-
bém, e sobretudo, a reestruturação dos seus modelos de negócio. O resultado é, 
comummente, aquele em que as funções são centralizadas ao nível regional ou 
global: dentro dos respectivos grupos, as empresas estão, individualmente, su-
bordinadas a estratégias pensadas e desenhadas para o grupo como um todo, e 
operacionalizadas com o recurso às tecnologias digitais que permitem, de forma 
fácil, o fornecimento de bens e serviços a partir de locais geograficamente muito 
distanciados daqueles onde se localizam, fisicamente, os respectivos clientes. São 
actuações recorrentes:

O aproveitamento das novas tecnologias para impedir uma presença física numa 
determinada jurisdição, a qual, a existir seria susceptível de ser qualificada como 
estabelecimento estável, determinando como tal a exigência de tributação.

1  Charles Adams, no seu livro For Good and Evil. The Impact of taxes on the Course of Civilization, Madison 
Books, 1993, dá-nos conta de um museu em Roterdão, o Museu Prof. Van der Poel, fundado inicialmen-
te em 1937, destruído durante o bombardeamento de 1940, e reconstruído depois, cuja secção mais in-
teressante é a que respeita às práticas de evasão fiscal no passado, Com “toda a parafernália usada para 
fugir ao imposto”. Conclui o mesmo autor que que a profissão de evasor fiscal concorre mesmo com a 
tradicionalmente considerada como a mais velha profissão do mundo: “Tax evasion is probably the oldest 
profession, despite the claims of the ladies of pleasure. There is no civilization that did not tax, and there are 
probably no taxes that haven’t been evaded”.

2  Corria o ano de 1961 quando o Presidente John F. Kennedy abordava assim esta temática: ““Recentemen-
te, mais e mais empresas criadas no exterior por empresas americanas organizaram as suas estruturas empre-
sariais com recurso a arranjos artificiais entre a empresa mãe e as empresas afiliadas versando sobre os preços 
praticados entre si, a transferência de direitos de licenciamento de patentes, as políticas de divisão de gastos de 
administração e práticas semelhantes [...] a fim de reduzirem drasticamente ou eliminarem completamente as 
suas obrigações fiscais, tanto “em casa” como no exterior “ (tradução nossa).
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Frequentemente, esta actuação envolve a criação de “empresas” especialmente 
concebidas para o efeito, com poucos ou nenhuns empregados, sem realização de 
operações reais e sem presença física, mas por onde “passam“ significativos flu-
xos financeiros (de entrada e saída); 

A manipulação do uso de convenções de dupla tributação celebradas bilateral-
mente (CDT), para a obtenção das vantagens que as mesmas concedem, através da 
triangulação de operações (criação de adequadas estruturas de intermediação em 
Estados ligados por assinatura de CDT), actuação conhecida por “treaty shopping”;

O manuseamento dos preços das operações realizadas intragrupo de forma a que 
os proveitos se localizem, artificialmente, em jurisdições de baixa tributação 
(transfer pricing);

 A criação de entidades ou instrumentos financeiros de natureza híbrida, os quais 
por serem diferentemente tratados em diferentes países, permitem explorar o 
tratamento fiscal diferenciado de forma a evitar ou minorar a tributação.

Já em 1998, a OCDE publicou um primeiro relatório sobre práticas fiscais prejudi-
ciais agressivas3, analisando os efeitos da globalização sobre os sistemas fiscais em 
geral, identificando os territórios qualificados de paraísos fiscais e regimes fiscais 
privilegiados, e convidando os países, quando fosse o caso, a  implementarem a cha-
mada regra dos três “r”: remover, rever e refrear os regimes fiscais preferenciais.   

3  A que se seguiram, nomeadamente os seguintes trabalhos:
-  2000 “Towards global Tax-Cooperation: Progress in identifying and eliminating Harmful Tax Practices e 

“Improving Access to Bank information for Tax Purposes”;
-  2001 “The OECD’s Project on Harmful Tax Practices Progress Report”;
-  2002”Are the current rules for taxing business profits appropriate for e-commerce? Final Report, OECD 

Centre for Tax Policy and Administration”;
-  2003 “Improving Access to Bank Information for Tax Purposes: The 2003 Progress Report”;
-  2004 “The OECD’s Project on Harmful Tax Practices: The 2004 Progress Report”;
-  2007 “Improving Access to Bank information for Tax Purposes: The 2007 Progress Report”;
-  2008 “Tax Co-operation: Towards a Level Playing Field – 2008 Assessment by the Global Forum on Taxa-

tion” ;
-  2009 “Tax Co-operation: Towards a Level Playing Field – 2009 Assessment by the Global Forum on Trans-

parency and Exchange of information”;
-  2010 “Tax Co-operation 2010: Towards a Level Playing Field. Assessment by the Global Forum on Taxa-

tion”
- 2011 “Aggressive Tax Planning based on After-Tax Hedging” e “Tackling Aggressive Tax Planning through 

Improved Transparency and Disclosure”
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Sabemos que tem sido preocupação da OCDE promover o diálogo e a cooperação 
entre os vários governos sobre questões fiscais. O seu desenho de um Modelo de 
Convenção Fiscal sobre o Rendimento e o Capital, destinado a evitar ou eliminar 
a dupla tributação4, serviu já de base de negociação a mais de 3.000 tratados fis-
cais bilaterais com esse objectivo. As “suas” Directrizes sobre Preços de Transfe-
rência para Empresas Multinacionais e Administrações Fiscais (que incorporam 
o padrão internacional para a alocação dos lucros entre as diferentes partes de 
um grupo empresarial) têm tido uma influência relevante no desenvolvimen-
to das regras domésticas sobre preços de transferência nos países membros da 
OCDE e em muitos outros, servindo de guia nas respectivas interpretação e apli-
cação. Os vários estudos sobre planeamento fiscal agressivo (que têm ajudado as 
várias autoridades fiscais a responderem melhor e mais rapidamente aos riscos 
fiscais associados), e a criação de um Fórum específico para lidar com as práticas 
fiscais prejudiciais, são também eles instrumentos muito válidos de suporte à 
implementação de uma concorrência justa e à minimização das distorções fiscais 
induzidas5.

No âmbito europeu, também a União Europeia adoptou um conjunto de medidas 
destinadas a combater a concorrência tributária prejudicial (Conselho da União 
Europeia em 1 de Dezembro de 1997)6, com destaque para um Código de Conduta 
para a tributação das empresas7, e propostas de que resultou uma Directiva sobre 
a tributação da poupança e outra sobre a eliminação de impostos com retenção na 
fonte sobre pagamentos transfronteiriços de juros e royalties entre empresas  

4  Tanto o Modelo da OCDE como o Modelo da ONU se basearam em princípios que foram estudados e 
desenvolvidos pela anterior Liga das Nações nos anos 20 do Século passado.

5  Com mais de 40 regimes identificados ao longo do tempo como potencialmente prejudiciais, os quais 
foram sendo suprimidos ou modificados.

6  Comissão das Comunidades Europeias. Rumo a uma coordenação em matéria fiscal na União Europeia: Um 
pacote de medidas contra a concorrência prejudicial em matéria fiscal, Bruxelas, 01.10.1997.

7  Embora não seja juridicamente vinculativo, o  Código de Conduta é considerado instrumento não despi-
ciendo já que a sua aprovação pelos respectivos EM significa o compromisso de eliminação (e não intro-
dução no futuro)  de medidas de concorrência fiscal prejudicial.  Posteriormente, o Conselho ECOFIN, 
de 9 de março de 1998, criou o “Grupo do Código de Conduta”, formado por representantes dos Estados-
-membros e da Comissão, com o objetivo de avaliar as medidas tributárias passíveis de ser abrangidas 
pelo âmbito de aplicação do Código e de controlar a comunicação das informações concernentes a tais 
medidas.
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Todavia, a mais recente atenção da imprensa, escrita e falada, ao facto de grandes 
e rentáveis empresas multinacionais quase não pagarem impostos sobre o rendi-
mento8, suscitou um intenso debate público acerca da deslocalização dos provei-
tos ou lucros e da erosão das bases tributáveis por parte dessas entidades 9, com a 
sociedade civil e as ONGs a erguerem cada vez mais a sua voz contra tais práticas10. 
Num tempo em que os governos enfrentam, em geral, altos níveis de endivida-
mento em razão do indispensável financiamento das suas políticas de promoção 
do bem-estar da sociedade e do desenvolvimento a médio e longo prazo, a pressão 
sobre o aumento de receita fiscal é grande. Neste contexto, as práticas das empre-
sas multinacionais na conformação das suas actividades extra fronteiras, esqui-
vando-se a uma justa tributação dos inerentes proveitos, e levando ao sentimento 
instalado de que os impostos acabam por ser pagos apenas pelos ingénuos, con-
duziram a que a temática da Erosão da Base Tributável e Transferência de Lucros 
(BEPS) atingisse o auge das preocupações da política fiscal. 

Com um estudo sobre as novas achegas aos desafios da economia, a OCDE ganhou 
consciência de que o problema da erosão das receitas fiscais não se situa apenas ao 
nível de práticas abusivas, mas radica também, e sobretudo, na inadequação das 
normas fiscais existentes às coordenadas que regem as novas formas de actuação 
empresarial11. Enquanto que a atenção dos países e das organizações internacio-
nais recaiu tradicionalmente sobre o afastamento das situações de dupla tributa-

8  Segundo dados da OCDE, cerca de 400 multinacionais pagam apenas 4% a 5% de impostos sobre os seus 
lucros. Sirvam de exemplo a Google e a Apple, cujas taxas efectivas de tributação foram menos de 3% e 
1%, respectivamente.

9  V.G “O Grande Imposto de rodeio “ de Bloomberg, “ Mas ninguém paga isso”, no New York Times ‘, “ Segre-
dos dos “Elisões do Imposto” no The Times, “ Gap Fiscal “ no Guardian “.  

10  As multinacionais exploram as inadequações e as lacunas que existem entre as regras fiscais de diferen-
tes jurisdições e minimizam a sua carga fiscal fazendo “desaparecer” os lucros tributáveis, transferindo-
-os através de operações com impostos muitos baixos e cujas actividades económicas e lucrativas são 
muito limitadas ou mesmo inexistentes. É possível atribuir artificialmente a propriedade de activos ou a 
domiciliação das transacções a filiais que apenas existem no papel em jurisdições opacas aplicando uma 
taxa de tributação nula ou muito pequena.  

11  Rafaelle Russo, especialista da OCDE em matérias de fiscalidade internacional referiu recentemente 
“I do agree that this is a historical moment for international tax policy. We are applying rules that very often 
were devised more than a century ago when the economy was completely different and there is recognition in all 
quarters, even at the highest political levels that there must be a reconsideration of rules that govern taxation of 
cross-border profits. I do not think that it is an issue of tax morality per se, I think it is an issue of the way the 
rules are drafted and also the way the rules interact with each other”. 
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ção, face à necessidade de criar e garantir condições que facilitassem o desenvolvi-
mento do comércio internacional, a atenção das empresas multinacionais tem-se 
voltado para a busca e exploração de brechas e descoordenações entre regras fis-
cais, domésticas e internacionais, que possam abrir espaço para a ocorrência de 
situações de “legal” (porventura não ética) de dupla não tributação. 

É verdade que a fiscalidade empresarial, e em particular o seu lado internacional, 
parece hoje precisar inequivocamente de um outro olhar. Algumas regras e a po-
lítica fiscal que lhes subjaz foram construídas no pressuposto de que à renúncia 
do imposto por um país corresponderia uma efectiva tributação em outro país. 
Hoje, porém, na economia global, essa suposição nem sempre é correcta: um pla-
neamento bem direcionado encontra locais onde à geração ou alocação de lucros 
não corresponde, em outro lugar, a existência de qualquer tributação. Além disso, 
o mundo mudou. Muitas regras continuam baseadas num ambiente económico 
caracterizado por activos físicos diversos, fábricas, máquinas e um menor grau 
de integração económica fora de fronteiras, ao invés do ambiente da economia 
digital que hoje conhecemos, onde a maior parte do lucro reside na assunção de 
riscos e em operações com activos intangíveis (marcas e patentes).

A “ necessidade de evitar a erosão das bases e a transferência de lucros”, foi a de-
claração final da reunião dos líderes do G20 no México, em Los Cabos, em Junho 
2012. Quase de seguida, em Novembro, no comunicado final da Reunião dos Mi-
nistros das Finanças do G20 (tendo também em conta uma declaração conjunta 
do chanceler do Reino Unido, e do Ministro das Finanças alemão), aqueles Minis-
tros solicitam à OCDE informação mais detalhada sobre esta temática, o que vem 
a conduzir a Organização a um estudo aturado, cujas conclusões se encontram 
vertidas no Relatório “Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS), apre-
sentado ao G20, em Moscovo, em Fevereiro de 2013.

A Comissão Europeia analisou também o problema, adoptando em 6 de Dezem-
bro de 2012 um Plano de Acção12 e duas Recomendações13 para lidar com a fraude 

12  Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho – Plano de Acção para reforçar a luta contra 
a fraude e evasão fiscais, COM (2012) 722, disponível em http://ec.europa.eu.taxation_customs/resour-
ces/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_en.pdf.

13  Recomendação da Comissão de 6.12.2012 relativa ao planeamento fiscal agressivo, Bruxelas          C (2012) 
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e evasão fiscal e com o planeamento fiscal agressivo. Na Cimeira de 22 de Maio de 
2013, o Conselho Europeu concordou com a necessidade de acelerar os trabalhos 
tanto no âmbito daquele Plano como no das Recomendações, e anunciou a apre-
sentação de um Relatório sobre a matéria para Dezembro de 201314. Entretanto, 
em 25 de Novembro de 2013, a Comissão Europeia propôs alterações à Directiva 
mães e afiliadas no contexto da luta contra a fraude e evasão fiscal e planeamento 
fiscal agressivo, visando, essencialmente, lidar com os problemas conexos com o 
tratamento das entidades e instrumentos híbridos e introduzir uma cláusula ge-
ral antiabuso que proteja a boa aplicação da Directiva15. 

Acompanhando estes esforços da OCDE e da UE, verifica-se ao nível individual de 
cada país, a existência de um amplo debate sobre as formas de enfrentar, comba-
tendo, as causas, formas e consequências do planeamento fiscal agressivo.

Planeamento fiscal agressivo visto agora como um fenómeno mais vasto do que  
aquele que se materializa em práticas rotuladas de ilegais. O que está hoje sobre 
a mesa é saber até que ponto constituem as regras fiscais em vigor instrumentos 
susceptíveis de permitir a alocação de lucros tributáveis a locais diferentes daque-
les onde ocorre realmente a actividade empresarial e, sendo afirmativa a resposta, 
o que poderá (e deverá) ser feito para alterar o estado da “arte de tributar”, o mes-
mo é dizer para melhorar o desempenho dos sistemas fiscais chamados a intervir 
nas realidades económicas da forma como estas resultam na actualidade defini-
das e caracterizadas16.

8806, disponível em http://ec.europa.eu.taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_
evasion/com_2012_8806_en.pdf.

14  Conselho Europeu, 22 Maio 2013 Conclusões, Bruxelas EUCO 75/1/13, disponível em 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/13717.pdf 
15  Esta proposta insere-se nos objectivos do Código de Conduta, e segundo ela, se vier a ser aprovada, es-

tabelece-se que quando uma empresa-mãe, em virtude da sua associação com uma afiliada, receba divi-
dendos distribuídos, o EM da empresa-mãe abster-se-á de tributar esses proveitos até ao limite em que os 
mesmos não sejam dedutíveis pela subsidiária (seguindo a Recomendação de 6 de Dezembro de 2012).

16  É que, num mundo cada vez mais interligado, porque globalizado, nem sempre as leis fiscais nacionais 
conseguiram alinhar-se com a actuação das empresas multinacionais que operam à escala mundial, com 
a mobilidade do capital e com as características da economia digital. O resultado foi a criação de um am-
biente propício à existência de lacunas susceptíveis de serem aproveitadas e exploradas a benefício de 
muitas daquelas empresas com o objectivo, quase exclusivo, de evitarem a aplicação dos sistemas fiscais 
dos respectivos países de origem, “empurrando” as suas actividades para fora das fronteiras territoriais, 
em busca de territórios de baixa tributação ou mesmo de não tributação. Na opinião de Christopher 
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O Relatório da OCDE de Fevereiro de 2013 analisa as causas da BEPS e identifica 
seis áreas chave: a) Entidades e instrumentos híbridos17; b) Princípio da residência 
versus princípio da origem, na tributação em geral e em particular, na associada 
à economia digital; c) Financiamentos intra-grupo; d) Preços de transferência; e) 
Normas anti-abuso e f) Regimes preferenciais. O Relatório foi discutido na reu-
nião de Moscovo do G20, com os Ministros das Finanças a manifestarem um for-
te apoio ao trabalho desenvolvido pela Organização, e a pronunciarem-se sobre a 
urgência de um plano de acção, susceptível de ser apresentado na reunião de Julho 
2013. O objectivo era que o trabalho a realizar, sendo abrangente, viesse a forne-
cer estratégias globais e devidamente coordenadas, capazes de serem utilizadas a 
benefício dos países negativamente atingidos, mas garantindo simultaneamen-
te às empresas o ambiente de certeza e de previsibilidade de que necessitam para 
operarem globalmente com recurso aos meios tecnológicos disponíveis.

O Plano de Acção (PA) foi apresentado e integralmente aprovado, pelos Ministros 
das Finanças do G20 e pelos Governadores dos Bancos Centrais, na sua reunião de 
Julho de 2013, em Moscovo e, posteriormente, pelos chefes de Estado do G20 na 
reunião de Setembro de 2013, em São Petersburgo. 

O PA reconhece a importância de abordar a economia digital sem fronteiras e de-
senvolve um novo conjunto de normas destinadas a evitar a dupla não tributa-
ção, no contexto de uma cooperação internacional mais estreita, e de uma maior 
transparência, cooperação e transparência entendidos como factores essenciais. 
Subjacente está, como já referido, a vontade de colmatar as lacunas fiscais veri-
ficadas, fornecendo aos governos os meios de que precisam para efectivar a co-
brança das respectivas receitas fiscais e garantindo às empresas um ambiente de 

Bergin, analista fiscal, as multinacionais “have been working the U.S. tax system for years – just like they 
have been working tax systems around the world. They have managed to build up quite an arsenal of weapons to 
help themselves – things like transfer pricing, check-the-box, tax havens, deferral, just to name a few. All these 
weapons are legal. The system seems rigged their way”. Um outro analista fiscal, Ed Kleinbard, afirma esta-
mos hoje perante a existência de “rendimento sem Estado”, um fenómeno reconhecido pelo porta-voz da 
empresa Apple ao afirmar “não se pode tributar esse resultado, porque ele só existe onde não exista sujeição 
a imposto “. Ou ainda como diz Martin A. Sullivan, também analista fiscal, estamos perante “uma nova 
partícula física recém-descoberta que só pode existir num Estado onde não haja tributação”.

17  Entidades híbridas são entidades consideradas, simultaneamente, sociedades de capitais (opacas) num 
Estado e sociedades de pessoas (transparentes) noutro Estado. Instrumentos financeiros híbridos são 
instrumentos financeiros que possuem, ao mesmo tempo, características de dívida e de capital próprio. 
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investimento e crescimento com segurança e sem as distorções de concorrência 
derivadas da vantagem competitiva de que dispõem aquelas que beneficiam (por-
que com esse propósito artificial e estrategicamente actuam), nas operações fora 
de fronteiras (em comparação com as que operam exclusiva ou principalmente a 
nível nacional).

São especificamente identificadas 15 acções como susceptíveis de facultar aos go-
vernos os necessários instrumentos fiscais, nacionais e internacionais, para en-
frentarem os desafios que as práticas de BEPS geram. O reconhecimento de que 
a implementação dessas acções tem de ser rápida para ser eficiente, modelou a 
última delas na forma de um instrumento multilateral que permita, com maior 
facilidade, concretizar as soluções encontradas, com destaque para a alteração das 
convenções de dupla tributação (CDT) bilateralmente assinadas.

Com o Plano de Acção sobre a Erosão da Base Tributável e a Transferência de 
Lucros, visa-se articular as regras fiscais nacionais e internacionais com o rendi-
mento e com a actividade económica que o produz. Se é certo que as Convenções 
de Dupla Tributação e as regras sobre Preços de Transferência existentes podem, 
em alguns casos, facilitar uma separação entre o local do aparecimento dos lucros 
tributáveis   e o da realização das actividades económicas que substancialmente os 
geram, o resultado da acção pretendida com o Plano é o de restaurar os objecti-
vos inicialmente pretendidos com essas normas, que sempre foram os de fazer 
alinhar a tributação com a realidade económica substancial, garantindo que os 
lucros tributáveis   não possam ser artificialmente deslocados para outros países 
que não aqueles onde ocorre a criação de valor.

Em termos sintéticos, o Plano enuncia essencialmente três áreas de intervenção, 
pelas quais se distribuem 14 das acções previstas, finalizadas pela concepção de 
um instrumento multilateral que permita de forma ágil a concretização das no-
vas regras. O horizonte temporal contemplado estende-se por dois anos, e o uni-
verso envolve, conjuntamente, todos os membros da OCDE e os países do G20, em 
pé de igualdade.

São áreas de intervenção essencial as seguintes: 
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- O desenvolvimento de regras fiscais internacionais especificamente concebidas 
para colmatarem as lacunas entre os sistemas fiscais dos diferentes países, respei-
tando, simultaneamente, a soberania de cada um deles. Em causa estão, sobretu-
do, a neutralização dos desencontros ou desajustes no tratamento de entidades e 
instrumentos híbridos e o reforço das legislações nacionais de forma a proteger as 
respectivas bases tributáveis contra a transferência de lucros para paraísos fiscais 
ou regimes fiscais preferenciais (reforço das chamadas “regras CFC” - sociedades 
estrangeiras controladas18, limitação da dedutibilidade de juros, etc.).

- A revisitação das regras que informam as Convenções de Dupla Tributação 
(constantes da Convenção Modelo), em geral e das relativas a Preços de Transfe-
rência em particular, tendo em vista corrigir as suas deficiências e fazê-las alinhar 
com a realidade económica substancial e com a criação de valor. Por um lado, 
mostra-se necessário aumentar a eficácia do combate ao “treaty-shopping”19 e rever 
a definição de estabelecimento estável (de forma dirigida às práticas de BEPS). Por 
outro, deverá actuar-se também na área dos Preços de Transferência introduzin-
do medidas de superação do princípio da plena concorrência (“arm’s length” princi-
ple) nas situações em que ele não revela ser o melhor instrumento.

- O estabelecimento de uma maior transparência na alocação mundial dos 
lucros empresariais, exigindo maior e melhor informação às empresas e às 
administrações fiscais, «país a país». Complementarmente, chamar-se-ão os go-
vernos à obrigação de divulgação aos seus parceiros das medidas por si adoptadas 
em matéria de concessão de benefícios ou de estímulos fiscais. 

18  Também designadas por Subpart F rules (integrando as Secções 951 a 954 do Internal Revenue Code) nos 
Estados Unidos da América (país que foi pioneiro no seu estabelecimento), são normas antiabuso, cujo 
objectivo é o de evitar situações em que sócios residentes criem sociedades não residentes por si contro-
ladas, situadas em territórios que lhes concedem um regime fiscal privilegiado, com o único propósito 
de acumular proveitos cuja tributação seja diferida (tax deferral) ou mesmo eliminada no respectivo país 
de residência (dos sócios).

19  O treaty shopping designa a situação em que um sujeito passivo, sem direito a fruir dos benefícios de 
uma Convenção de Dupla Tributação, interpõe uma outra pessoa titular desse direito para aufeir tais 
vantagens. O conceito de treaty shopping difere do de “rule shopping”, que consiste, na busca,  por um 
sujeito passivo, da regra mais favorável, escolhendo-a (a “melhor regra”) através da busca manipulada 
da qualificação fiscalmente mais atraente – traduz-se em planeamento fiscal com a finalidade de derro-
gar as qualificações verdadeiramente aplicáveis aos rendimentos ou definições previstas na convenção, 
adoptando uma outra qualificação com regime tributário mais favorável (fazer uma distribuição de di-
videndos mas dando-se-lhe o título de juros, a fim de se obter tributação mais favorável)
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No concreto, integradas, individualmente identificadas e temporalmente baliza-
das, estão previstas: 

A – Contextualizar o Plano de Acção para a economia digital:

1. Identificação das dificuldades que a economia digital coloca à aplicação 
das regras fiscais existentes e desenvolvimento de hipóteses detalhadas de 
actuação para as ultrapassar, numa perspectiva global, envolvendo simul-
taneamente as vertentes da tributação directa e da indirecta - Setembro 
de 2014. 

B – Assegurar a coerência dos sistemas fiscais:

2. Introdução de alterações nas Convenções de Dupla Tributação, através do 
desenvolvimento de novas disposições fiscais e de recomendações para o 
desenho de normas internas que neutralizem os efeitos decorrentes do 
uso dos instrumentos e entidades híbridas (dupla não tributação, dupla 
dedução, diferimentos a longo prazo, etc.) – Setembro de 2014.

3. Reforço das regras (nacionais) CFC de forma dirigida, fazendo incluir o 
rendimento das entidades offshore afiliadas no rendimento da empresa 
mãe – Setembro de 2015.

4. Limitação das práticas de erosão da base tributável, através da redução 
das deduções relativas a juros e outros encargos financeiros – Setembro 
de 2015 –, e de alterações às Directrizes sobre Preços de Transferência – 
Dezembro 2015.

5. Maior e melhor combate à concorrência fiscal prejudicial, reformulando 
o trabalho já feito, aumentando a transparência e a troca de informação, 
revendo os regimes dos países OCDE - Setembro 2014 -, e dos não-OCDE 
- Setembro 2015 - e revendo também os próprios critérios informadores  
- Dezembro 2015 -.

C – Articular tributação e actividade substancial:
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6. Prevenção do “treaty shopping”, nomeadamente aquele que se processa 
através do uso de “veículos” específicos, como é o caso do recurso a “con-
duit companies”. Para tal deverão ser alteradas algumas regras das Conven-
ções de Dupla Tributação e emitidas apropriadas recomendações a inserir 
nas normas nacionais – Setembro 2014 –.

7. Limitação dos aproveitamentos artificiais do uso de Estabelecimento Es-
tável (EE), alterando o respectivo conceito nas CDT – Setembro de 2015 –.

8. Garantia de que as regras dos Preços de Transferência resultem melhor 
adequadas à criação de valor nos activos intangíveis -Setembro 2014 
quanto às regras a incluir nas CDT, e Setembro 2015 para as respectivas 
Directrizes ou Guide Lines –. 

9. A mesma garantia para a adequação das regras dos Preços de Transferên-
cia à criação de valor no chamado capital de risco – Setembro 2015 tanto 
para as alterações a introduzir nas CDT como nas Directrizes PT-. 

10. Ainda a mesma acção quanto às regras dos Preços de Transferência e cria-
ção de valor em outras transacções de alto risco – Setembro 2015 (CDT e 
Directrizes).

D – Transparência e certeza:

11. Estabelecimento de metodologias apropriadas para recolher e analisar 
dados sobre práticas de BEPS e criação de instrumentos de monitorização 
– Setembro 2015 –.

12. Criação de normas relativas à obrigação de informação pelos contribuin-
tes sobre práticas de planeamento fiscal agressivo -Setembro de 2015 –.

13. Reexame e alteração da documentação exigível em matéria de Preços de 
Transferência – Setembro de 2014 –.
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14. Melhoria da efectividade e eficácia do mecanismo de resolução de conten-
ciosos através do Procedimento Amigável e da Arbitragem, alterando de 
conformidade as CDT – Setembro 2015 –.

15. Criação de um instrumento multilateral, que possibilite aos países imple-
mentarem as medidas anti BEPS e alterarem as suas CDT bilaterais – iden-
tificação até Setembro de 2014; desenvolvimento até Dezembro de 2015 
–.   

Em nosso entender, o elenco é vasto, a tarefa complexa e o tempo escasso.

Que muitas das grandes multinacionais conseguem hoje reduzir drasticamente a 
sua carga fiscal, explorando lacunas ou descoordenações entre as disposições fis-
cais existentes, é um facto constatado e que mais do que justifica a necessidade 
de actuação reformadora20. A dimensão exacta das perdas de receita associadas à 
actuação das empresas multinacionais será, certamente, impossível de obter, mas 
a consciência instalada face aos dados disponíveis é a de que elas pagam impostos 
muito aquém daqueles que correspondem aos seus lucros reais. A constatação, a 
partir dos anos 80 do século passado, do grande aumento dos lucros empresariais, 
não foi acompanhada do correlativo aumento das receitas fiscais21, fruto quer da 
transferência desses lucros para escapar ao imposto (através de esquemas artifi-
ciais) quer das vantagens fiscais que as mesmas negociam com os Estados inte-
ressados em atrair investimento estrangeiro22. O resultado é o de que os Estados, 
privados de uma parte considerável de recursos financeiros, optam quer por di-
minuir o nível das despesas indispensável a uma política de redução das desigual-
dades quer por compensar a perda naquele estrato com aumento da carga fiscal 
sobre os rendimentos menos “voláteis”.

20  Os dados empíricos disponíveis sobre esta poupança fiscal mostram um fenómeno robusto e significati-
vo, onde as estratégias de manipulação dos preços e dos financiamentos, dentro de um grupo de empre-
sas, são veículos adequados, e como tal utilizados, na alocação dos proveitos ou lucros dentro do grupo da 
forma mais conveniente. Todavia, não parece resultar claro, qual a estratégia de tax avoidance que resulta 
como a mais relevante.

21  Segundo a OCDE as multinacionais pagam apenas, em média, 5% de imposto sobre as sociedadesContra 
uma média de, pelo menos, 30% das pequenas empresas.

22  Algumas estimativas colocam esta perda de receita (imposto “não devido nem pago”) nos países em de-
senvolvimento em 104 mil milhões de dólares por ano, no que respeita à fuga para paraísos fiscais e em 
138 mil milhões de dólares de isenções concedidas em matéria de imposto sobre as sociedades.
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Uma análise mais atenta permite concretizar algumas  situações, talvez mais pu-
blicitadas, não obstante as medidas elencadas no Plano de Acção deixarem, ainda 
que numa análise breve,  antever um universo vastíssimo de práticas e actuações. 

A primeira nota vai para os aspectos que têm a ver com a importância crescente do 
uso dos direitos de propriedade intelectual ou industrial nos actuais modelos de 
negócio. Sirva de demonstração o esquema conhecido por “Double Sandwich Irish 
Dutch “, popularmente associado com a Google, e que revela os aspectos essenciais 
da temática e suas complexidades. O objecto do negócio abrange a venda de bens e 
serviços via internet, com uma multinacional X. sediada nos EUA a pretender ven-
der bens e serviços digitalizados no Reino Unido, onde a tributação é alta. Então:

• X cria uma empresa H sediada num paraíso fiscal (v.g. Bermudas) para a qual 
transfere os seus direitos de propriedade intelectual associados ao valor do 
bem ou serviço, onde a taxa de imposto é zero. 

• A venda por X é feita a baixo valor de forma a não gerar tributação significati-
va nos EUA.

• Criam-se depois duas empresas na Irlanda – A, detida a 100% pela H, e actuan-
do como parceiro contratual (consumidores não americanos dos bens e servi-
ços) e B. Não sendo necessária presença física no país do consumo, os proveitos 
não são lá tributados. As funções de entrega dos produtos e apoio são feitas por 
empresas de baixo custo (baixo proveito aí localizado) situadas nos Estados de 
residência dos consumidores  

• Os proveitos das vendas de B estão sujeitas a imposto na Irlanda, mas a base tri-
butável é muito pequena porque B paga altos royalties (dedutíveis) a A. Acresce 
que a Irlanda apenas recentemente introduziu regras de PT (e só para contra-
tos posteriores a Julho de 2010) e por isso as royalties podem ser bem altas.

• Na Irlanda A é considerada residente nas Bermudas. O pagamento de royalties 
por B a A implicaria retenção na fonte (lei irlandesa). Para evitar isso cria-se 
S (só conduit company, sem qualquer actividade económica real) na Holanda, 
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que sub-licencia os direitos. No pagamento de B a S não há retenção (Directiva 
Europeia de juros e royalties).

• A Holanda não impõe retenção na fonte nos pagamentos de royalties qual-
quer que seja o país da empresa recebedora (na Holanda a sujeição da S apenas 
abrange um pequeno fee pagável pelo uso do sistema fiscal holandês.

• A não está sujeita a imposto nem na Irlanda (porque considerada não residen-
te) nem nas Bermudas (onde não existe imposto sobre as empresas). E então

• Os proveitos auferidos na UE deixam a UE virtualmente não tributados.

• Os EUA não tributam o rendimento não USA enquanto não for redistribuído 
como dividendos ou qualificado como rendimento Subpart F (disciplina idên-
tica às CFC rules) que visa tributar o rendimento retido no estrangeiro (para 
evitar esta qualificação B e S fazem, nos EUA, opção formal com a consequên-
cia de que ambas as subsidiárias irlandesas e a subsidiária holandesa são tra-
tadas como uma única empresa irlandesa, sendo os seus rendimentos combi-
nados para efeitos fiscais). Os pagamentos de royalties entre as empresas são 
assim desconsiderados e apenas os rendimentos de transacções com clientes, 
que não constituam rendimento Subpart F, são considerados na perspectiva 
fiscal dos EUA.

Estamos, essencialmente, perante duas ordens de problemas: actuação das regras 
CFC (Controlled Foreign Companies ou Subpart F rules) e harmonização dos critérios 
que determinam a residência fiscal entre os países de forma a prevenir conflitos 
de qualificação de que resulte dupla não tributação. 

Com aquelas regras possibilita-se ao Estado da residência tributar os rendimen-
tos auferidos por sociedades instaladas em paraísos fiscais ou em regimes fiscais 
privilegiados, pertencentes a sócios residentes, ainda que não se tenha procedido 
à distribuição de lucros, consagrando-se a transparência fiscal destas sociedades. 
Reforçar estas regras significa ao cabo e ao resto estender a tributação com base 
no critério da residência, o que pode não ser do agrado de todos os Estados, no-
meadamente daqueles que possam beneficiar em alguma medida de certas for-
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mas de deslocalização de proveitos. Para além disso, há que ter consciência de que 
resolver o problema da tax avoidance de subsidiárias estrangeiras de multinacio-
nais domésticas não significa resolvê-lo em relação às subsidiárias domésticas de 
empresas-mãe estrangeiras, o que pode também refrear os ânimos em relação ao 
pretendido reforço das normas antiabuso23.

A harmonização dos critérios que determinam a residência fiscal entre os países 
prende-se, senão directa pelo menos indirectamente, com a questão sensível da 
definição da jurisdição com competência tributária. De acordo com as CDT em vi-
gor, informadas sobretudo pelos Modelos da OCDE e/ou da ONU, a competência 
para a tributação dos fluxos internacionais de rendimento é dividida entre o Esta-
do da residência e o da fonte24 – este tributa o rendimento aí obtido de acordo com 
a competência que lhe resulta atribuída e aquele concede um crédito do imposto 
pago na fonte de forma e “eliminar” (ou fortemente atenuar) a dupla tributação. 
A forma concreta desta distribuição varia entre o Modelo da OCDE, elegendo o 
princípio da residência, mais ao “jeito” dos países mais desenvolvidos, e o Modelo 
das Nações Unidas, mais voltado para o critério da fonte, e como tal mais do agra-
do dos países menos desenvolvidos que atraem o investimento dos outros. O fac-
to de a eleição recair, essencialmente, no princípio da residência de acordo com o 
Modelo da OCDE, incentiva mais o aproveitamento das práticas de elisão ou fuga 
fiscal por via da canalização de investimento estrangeiro através de paraísos fis-
cais ou de países com regimes fiscais privilegiados, onde a forte protecção do sigi-
lo bancário torna muito difícil ao Estado da residência obter informação sobre o 
rendimento de fonte estrangeira dos seus residentes. Canalizando esse rendimen-
to através dum país com uma CDT, com o rendimento a ser pago a outrem que não 

23  Poderá não ser do interesse dos EUA reforçar as regras CFC ou as regras de residência fiscal porque as 
multinacionais americanas perderiam assim a vantagem competitiva de evitar os impostos europeus so-
bre os lucros em relação ao rendimento estrangeiro. Também em vários países europeus, entre os quais 
o Luxemburgo, a Holanda, a Suíça e o Reino Unido, que reduzem a sua tributação concorrendo por bases 
fiscais e emprego, a medida pode não se revelar muito atractiva. 

24  O Estado da fonte é aquele onde o rendimento é gerado e o Estado da residência, aquele onde se encontra 
estabelecido ou domiciliado o titular do rendimento. O critério da residência fundamenta-se no princí-
pio de que indivíduos e empresas devem contribuir para o financiamento dos bens e serviços públicos 
que lhes são fornecidos pelo país onde vivem ou possuem a sua sede ou direcção efectiva, através da tri-
butação da totalidade do rendimento auferido onde quer que o tenha sido. O critério da fonte reconhece 
a legitimidade do Estado onde o rendimento é obtido, criando as condições para isso, para tributar o 
respectivo montante.  
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o seu beneficiário efectivo – a um trust ou a uma empresa para ser reinvestido ou 
gasto fora – e “estacionando-o” num desses territórios, conseguir-se-á o resultado 
pretendido. Aumentar a competência tributária do Estado da fonte (envolvendo 
necessariamente alterações nas CDT e nas Directivas UE, e exigindo coordenação 
multilateral) poderá, todavia, levantar igualmente alguns problemas, com realce 
para o acréscimo da possibilidade dos investidores jogarem fora os países que não 
oferecerem a mais baixa taxa de tributação (em especial no caso dos fluxos finan-
ceiros com a extrema mobilidade que os caracteriza), e o de aumentar a dificulda-
de em determinar a fonte do rendimento no âmbito dos Preços de Transferência 
abusivos. Daí que, conforme parece resultar do Plano de Acção, o compromisso 
continua sendo o de dar prevalência à competência do Estado da residência, em-
bora revendo certas situações em direcção a um alargamento da competência do 
Estado da fonte25. A concretização pode ser feita através de medidas unilaterais, 
de um só país, ou de medidas internacionalmente coordenadas. No primeiro caso 
incluem-se as regras de subcapitalização, o mesmo podendo ser feito em relação 
aos pagamentos de licenças e de royalties, sendo certo, porém, que qualquer restri-
ção de deduções poderá provocar dupla tributação, com os consequentes efeitos 
de aumento da carga fiscal e impacto negativo no investimento. Por outro lado, 
há que bem estabelecer a fronteira entre as práticas que apenas visam evitar o pa-
gamento de impostos e as práticas que são efectuadas com base em boas e enten-
díveis razões económicas. Trata-se de medidas previstas na acção nº 4 do Plano de 
Acção. 

Ainda no âmbito dos critérios que determinam a residência fiscal entre os países, 
é primordial tornar mais claros os conceitos de residência e de fonte, caracteri-
zados por uma grande fluidez e portanto facilmente manipuláveis pelas multi-
nacionais, nomeadamente no ambiente da economia digital. Talvez mais do que 
repartir competências, haja que tratar da parte operacional ou seja, rever a abor-
dagem à definição dos factos e circunstâncias relevantes para que ambos os crité-
rios possam ser bem aplicados. 

25  O que pode ser feito quer com uma adequada redefinição do conceito de Estabelecimento Estável (ren-
dimentos obtidos com presença física no Estado da fonte) quer através da tributação (por retenção na 
fonte) dos rendimentos obtidos sem presença física.
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Uma solução com mérito para ser bem equacionada, no contexto de uma tributa-
ção unitária das multinacionais, seria um sistema de alocação de bases tributáveis 
por referência a uma fórmula de fair contribution que cada actividade representa 
no rendimento global26.

De todo o exposto podemos aferir que as questões de tax avoidance pelas multina-
cionais27 são hoje o foco de muitas preocupações e iniciativas, que se adicionam a 
muitas outras, as quais mesmo quando não signifiquem necessariamente proble-
mas de cumprimento fiscal, merecem atenção. 

Trata-se sempre de matérias sensíveis e tecnicamente complexas, com o debate 
actual a apontar para a necessidade de reconsideração dos aspectos essenciais do 
desenho da fiscalidade transnacional28. O comércio que se quer livre e justo requer 

26  Aos problemas levantados pelo actual estado de coisas tem-se vindo a responder de três formas: 
 - A favor de territorialidade – em que um país apenas tribute o rendimento que a empresa gerou nesse 

país, deixando os outros países tributar o rendimento gerado noutros locais. Problemas: cria maiores 
incentivos para as multinacionais de um país investirem e obterem proveitos no estrangeiro do que no 
seu país. Escolheriam os países de taxa mais baixa que a nacional, nomeadamente os de regime fiscal 
privilegiado ou mesmo paraísos fiscais; Encoraja o capital a voar para o estrangeiro, obrigando a tributar 
mais o trabalho; Conduz a maiores deficits retirando rendimentos empresariais da tributação sobre o 
rendimento das pessoas colectivas e tem o risco de conduzir a maior tributação sobre as pequenas em-
presas e empresas nacionais. 

 - Acabar com os diferimentos para reduzir a tributação – Se as multinacionais não poderiam adiar os seus 
lucros no exterior (segurá-los no exterior para evitar impostos nos seus países) elas não se beneficiariam 
com as maquinações para torná-los apátridas. A receita extra que isto geraria poderia ser usada para di-
minuir a taxa de tributação nacional das empresas.

 - Alocação dos lucros de acordo com a proporção de vendas -  As empresas pagam impostos sobre os seus 
lucros mundiais ao país X com base na proporção de suas vendas em X. 

27  E de evasão pelas pessoas singulares, que adiante também referiremos.
28  O Comunicado final da Cimeira do G8 em Lough Erne, em 17 e 18 de Junho de 2013, destaca a importân-

cia destas matérias e estabelece um conjunto de objectivos nesta área. Reconhece que a Iniciativa privada 
impulsiona o crescimento, reduz a pobreza e cria empregos e prosperidade para as pessoas ao redor do 
mundo, mas imputa aos governos a responsabilidade especial da criação de regras adequadas e de pro-
moção da boa governação, recorrendo a Impostos justos, a uma maior transparência e abertura. Sendo 
assim, e entre outros aspectos, é essencial que “as autoridades fiscais de todo o mundo partilhem auto-
maticamente as informações para combater o flagelo da evasão fiscal; os países devem mudar as regras 
que permitem que as empresas desloquem os seus lucros através das fronteiras para evitar os impostos, e 
as multinacionais devem ser obrigadas a comunicar às autoridades fiscais o imposto que pagam e onde, 
quem são realmente os seus accionistas ou proprietários, com os funcionários fiscais e outros interve-
nientes devidamente habilitados devem ser capazes de obter essa informação de forma fácil. Os países 
em desenvolvimento devem ter a informação e a capacidade de recolher os impostos devidos – e outros 
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um sistema de regras internacionais, complementado por correlativa legislação 
nacional, que assegurem que as empresas nacionais e as não nacionais são tratadas 
de idêntica forma. Sem duvidar que a globalização aumentou a competição entre 
países para a atracção do investimento, usando como instrumento a fiscalidade, 
há todavia que assegurar que a concorrência fiscal assim gerada não seja factor 
de intoleráveis distorções na economia, antes significando que  os países usem os 
seus sistemas fiscais para incentivar a actividade empresarial ou o investimen-
to, genuínos, sem oferecer tratamento preferencial ao investimento estrangeiro 
(ring-fencing), e garantindo que à concessão de eventuais incentivos a determina-
dos padrões de investimento sempre esteja associada a criação de actividade eco-
nómica real, tudo enquadrado por  mecanismos de segurança que previnam ade-
quada e atempadamentemente situações de abuso. 

Há dois conjuntos de matérias a resolver: a elisão fiscal (legal) das multinacionais 
e a evasão fiscal (ilegal) das pessoas singulares muito ricas. No caso das pessoas sin-
gulares, e segundo análise da OCDE, os países estão a falhar na abordagem à lava-
gem de dinheiro e evasão fiscal, estando os fluxos de dinheiro ilícito a custar aos 
ricos e pobres, quantias exorbitantes29. A questão prende-se essencialmente com a 
identificação dos beneficiários efectivos – identificação dos verdadeiros donos de 
empresas, os quais utilizam “consultores (contabilistas, advogados, instituições 
financeiras e outros entes ligados ao mundo empresarial), que recorrem ao uso de 
empresas de fachada (shell companies) para ocultar a identidade dos beneficiários. 
Estas empresas amiúde estão localizadas em paraísos fiscais, assim se permitin-
do que indivíduos ricos, líderes corruptos, criminosos e terroristas mantenham 
sua riqueza longe dos olhares “indiscretos” das autoridades fiscais nacionais.30 A 
escala do capital que “voa” para a economia offshore é imensa e não é de agora. Já 
em 2005, a Tax Justice Network (TJN) publicou os resultados de uma investiga-
ção mostrando que 11,5 triliões de dólares americanos (em Portugal 11,5 biliões 
- Norma 18 de 2006) de riqueza pessoal estava em offshores pertencendo a pessoas 
singulares muito ricas, com a maior parte dessa riqueza a abranger 70 paraísos 

países têm o dever de ajudá-los nessa tarefa. 
29  Conforme é publicado pelo The Gardian, em 18 Dezembro de 2013.  
30  Como afirma um especialista fiscal, “Eu nunca encontrei qualquer motivo para as pessoas criarem um 

trust offshore [num paraíso fiscal] que não seja para evitar o imposto.” Sirva de exemplo o ex-ditador da 
Nigéria, Sani Abacha, acusado de ter desviado mais de 55.000 milhões dólares americanos para contas 
privadas em offshores.
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fiscais, para evitar de todo qualquer pagamento de imposto ou pagar um míni-
mo muito mínimo. Se essa riqueza fosse canalizada para os países onde esses in-
divíduos são residentes a receita fiscal adicional seria avaliada em 225 biliões de 
dólares (em Portugal, 225 mil milhões)31.

Esta questão dos fluxos ilícitos é, indubitavelmente, uma área onde os interes-
ses dos países ricos e pobres convergem, porque todos ganharão com o fortaleci-
mento das salvaguardas contra a lavagem de dinheiro, evasão fiscal e corrupção”. 
Raymond Baker, director da Global Financial Integrity, em Washington e autor do 
livro “Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market 
System, afirma que há muito a ser feito para minorar os fluxos ilícitos. Além de 
uma actuação de âmbito multilateral, com a celebração de acordos, criação de 
grupos de peritos e específicas task-forces, devem também as empresas multina-
cionais prestar informações e elaborar relatórios financeiros para cada um dos 
países em que actuam, e os Estados devem, entre outras coisas, criar um sistema 
automático de troca de informações fiscais, sabido que é que “não é a regulação 
que vai diminuir os fluxos ilícitos, mas a transparência”. A adopção obrigatória 
da troca automática de informação é um instrumento que tem vindo a ser desen-
volvido tanto pela OCDE como pela UE, tendo em vista superar as dificuldades 
que resultam da inexistência de padrão único para essa forma de troca de infor-
mação, o que parece estará concluído em breve. 

Quanto às multinacionais, exploram-se lacunas e inconsistências nos sistemas 
fiscais domésticos e nas regras fiscais internacionais. Os casos recentes de mul-
tinacionais de grande calibre serem conhecidas pelo facto de pagarem muito 
pequenos montantes de imposto causaram considerável inquietação em muitas 
economias avançadas, e inquietações similares têm-se tornado cada vez mais vi-
síveis em muitos países em desenvolvimento32. O problema não se resolve através 

31  Para dar uma ordem de grandeza destes montantes, diga-se que de acordo com o Relatório do Projecto 
Millenium das Nações Unidas, triplicar a ajuda global em 195 mil milhões de dólares por ano, até 2015, 
permitiria reduzir a pobreza a metade numa década e evitar milhões de mortes desnecessárias nos países 
pobres – “Tax us if you can”, A Tax Justice Network,briefing paper, September 2005.

32  Os dados de tais efeitos (revistos com muita utilidade pela OCDE em 2013) são essencialmente indirec-
tos – mas sugerem que a receita em questão é substancial. Para os EUA, os relatórios de Gravelle, Jane, 
Tax Havens: International tax Avoidance and Evasion, Janeiro, 2013, estimam a perda anual de receita 
derivada da transferência de lucros entre 10 milhões e 60 milhões (o número mais alto sendo cerca de 
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do estabelecimento de políticas fiscais domésticas sem considerar as repercussões 
em outros países, sob pena de se gerarem distorções sérias mesmo na ausência dos 
fenómenos da erosão e da evasão. Num tempo em que se pede aos contribuintes 
para suportarem pesadas cargas fiscais em nome do financiamento do Estado de 
Bem Estar Social a que nos habituamos, a  preocupação vai para a equidade (nos 
sacrifícios e retornos), para a  eficiência (que elimine as  distorções concorrenciais 
e  não atire a carga fiscal para as bases tributáveis  “domináveis”), e para a susten-
tação do apoio público às despesas colectivas (como tal valoradas)33. 

Se é certo que há um século atrás, quando os princípios básicos foram estabeleci-
dos, o investimento estrangeiro directo era essencialmente “negócio de cimento 
e massa”, e hoje a economia encerra estratégias sofisticadas de actuação possibi-
litando extensas reduções artificiais dos resultados tributáveis e/ou dissociações 
entre a localização fiscal e a locação da actividade empresarial (“base erosion and 
profit shifting” (BEPS)), a arquitectura do sistema fiscal internacional tem de alte-
rar, ou melhor dizendo de se conformar ao novo ambiente.

Que os países procurem proteger ou expandir as suas próprias bases tributáveis, e 
atrair ou apoiar a actividade económica, tendo em conta as políticas prosseguidas 
por outros, é perfeitamente natural. Se a consequência dessa interacção estratégi-
ca no estabelecimento das  políticas fiscais viesse a determinar que, de ajustamen-
to fiscal em ajustamento fiscal, se chegasse a uma situação em que todos os países 
teriam as mesmas taxas e bases tributáveis (e não que a reacção de um país às es-
colhas políticas dos outros implicasse um risco mútuo de resultados prejudiciais 
que “empobreçam o vizinho”), não haveria então perdas de receitas das práticas 
artificiais da erosão da base ou da transferência de resultados; os impostos com 
base na residência seriam perfeitamente aplicados; e não se verificariam distor-

um quarto de todas as receitas do imposto federal sobre o rendimento das pessoas colectivas em 2012); 
e uma adicional indicação de ordens de grandeza, consta das propostas fiscais internacionais do Presi-
dente Obama, de natureza relativamente técnica, que projectam um valor mais elevado – cerca de 15 mil 
milhões por ano.

33  Os montantes da perda de receita superam largamente (são mais do dobro) os que seriam necessários 
para garantir os Objectivos do Desenvolvimento para o Milénio no respeitante ao combate a situações 
de pobreza e de cuidados médicos e sanitários. Privados duma grande fatia dos recursos que poderiam 
obter e não obtêm, os Estados vêm forçados a refrear as suas políticas de redução das desigualdades e/ou 
compensar a falta através do aumento da carga fiscal sobre os restantes membros da sociedade.
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ções nas decisões de investimento (pese embora o perigo de que as taxas efectivas 
fossem reduzidas abaixo dos níveis a que uma decisão colectiva e cooperante te-
riam conduzido). Isto é, claro está, um extremo insusceptível de ser alcançado, por 
razões por demais óbvias.
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Então, e encarando a realidade no sentido de ir resolvendo, gradualmente e com 
passos pequenos mas firmes, os aspectos que se afiguram mais relevantes, deve a 
actuação respeitar uma consulta dialogante com as empresas sobre cada uma das 
medidas do Plano de Acção34, que permita também a clarificação do que se pode 
considerar como um concorrência fiscal sã contra uma concorrência prejudicial 
e, associadamente, até onde pode ser aceite um “legítimo” planeamento fiscal. 

Importante será também insistir na melhoria das regras de resolução de confli-
tos, com destaque para o Procedimento Amigável de Assistência Mútua. 

Indispensável se revela ainda clarificar e melhorar as coordenadas de aplicação 
do princípio da livre concorrência (arm’s length), num contexto de não permitir 
situações de dupla não tributação mas sem excessos que possam conduzir a que se 
voltem a gerar situações de dupla tributação. 

E, the last but not the least, haverá que enquadrar e conseguir implantar, de facto e 
de direito, um novo paradigma de eficiência, eficácia e real efectividade na coope-
ração internacional fiscal. 

Hoje, lidar com a BEPS tornou-se uma das mais altas prioridades da comunidade 
internacional em geral. A OCDE estudou a matéria, propôs um Plano de Acção, 
cujo desenvolvimento se aguarda.  O Fórum Global sobre Transparência e Troca 
de Informação para Fins Fiscais, agora com 120 membros, depois dos pedidos do 
G-8 e do G-20 a todos os países para adoptarem medidas que facilitassem esse me-
canismo e à OCDE para desenvolver o respectivo procedimento padrão35, e está a 
promover a  troca automática como o novo padrão da troca de informação tribu-

34  Opinião expressa pelo Tax Executives Institute, Inc., Washington, USA, “sob pena de se criar um global tax 
chaos “ – 

35  Segundo Pascal Saint-Amans, director do Centro de Política e Administração Fiscal da Organização para 
a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), um modelo mundial para a troca automática de 
informação estará pronto em meados de 2014.
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tária36. Nos EUA, o FATCA37 tendo tido um grande impacto, ao exigir que as, ins-
tituições financeiras estrangeiras (FFIs) reportem ao Internal Revenue Service (IRS) 
informação sobre as contas dos contribuintes dos EUA, ou de entidades estran-
geiras nas quais os contribuintes americanos detêm uma participação financeira 
substancial. Os não cumpridores serão confrontados com uma retenção de 30% 
em todos os pagamentos recebidos de fontes dos EUA38. O FATF através do GAFI-
-FATF (Grupo de Acção Financeira Internacional/ Financial Action Task Force 
Against Money Laundering)39  expandiu o objectivo das infracções subjacentes à 
lavagem de dinheiro de forma a incluir os crimes fiscais e intensificou os requi-
sitos relativos à transparência das empresas e dos trusts40. A estrutura da Agência 

36  Este Fórum divulgou no dia 31 de julho de 2013,  relatórios que retratam a capacidade e o compromis-
so das Administrações Fiscais dos países em cooperar e promover a troca de informações,  nos padrões 
internacionais acordados, visando o combate à evasão fiscal transfronteiras.Os relatórios apresentam 
duas partes – uma, a primeira, sintetiza os aspectos legais e regulamentares da troca de informações e a 
outra, a segunda, explicita a forma como as trocas de informação entre as jurisdições estão a operar, no 
concreto. Dado o maior relevo dado, por razões que facilmente se compreendem, à troca automática de 
informação, há especialistas a avaliar se um país cumpre com os padrões internacionalmente acordados 
para esse tipo de troca de informação, tendo ainda em conta a proibição actual de um país declinar o 
fornecimento de informação em razão do sigilo bancário

37  Promulgado em 2010 com o objectivo de reduzir a evasão fiscal nos Estados Unidos, a implantação 
efectiva do “Foreign Account Tax Compliance Act” (ou FATCA, como é comummente denominada a lei 
norte-americana de conformidade tributária para contas estrangeiras) vem sendo amplamente discuti-
da. O FATCA prevê que as denominadas “Foreign Financial Institutions” (FFIs, ou instituições financeiras 
estrangeiras) e “Non Financial Foreign Entities” (NFFEs, ou entidades estrangeiras não-financeiras) em 
todo o mundo controlem e reportem às Autoridades Fiscais dos EUA informações sobre transacções fi-
nanceiras das “US persons” (cidadãos, empresas e corporações norte-americanas) que residam ou actuem 
fora daquele País.

38  O objectivo da Comissão Europeia ao expandir a troca automática de informação entre os seus Estados-
-membros visa garantir que com ela se atinja um resultado tão abrangente na UE como apresenta o FAT-
CA nos EUA.

39  Principal órgão dedicado ao combate da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Foi funda-
do em 1989 pelos países do G7, com a finalidade de combater os fluxos ilícitos oriundos do narcotráfico, 
tendo sido elaboradas 40 Recomendações para prevenir a lavagem de dinheiro e um conjunto de padrões 
internacionais para informar a legislação nacional. Se inicialmente estava apenas em mente o fenómeno 
da lavagem de dinheiro tout court, com o decorrer dos anos, e sobretudo com os acontecimentos de 11 de 
Setembro de 2001, veio a demonstrar-se que ela não era o único crime que ameaçava a integridade dos 
fluxos financeiros, juntando-se-lhe o perigo proveniente do terrorismo. 

40  Expressão utilizada para designar as empresas ou grupos que, sob uma mesma orientação, mas sem 
perder a autonomia, se reúnem com o objectivo de dominar o mercado e suprimir a livre concorrência 
(amiúde grandes grupos ou empresas que controlam todas as etapas da produção, desde a retirada de 
matéria-prima da natureza até a distribuição das mercadorias). Trata-se de grupos económicos que cen-
tralizam várias unidades produtivas. Nos trusts horizontais, reúnem-se empresas que fabricam o mesmo 
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anti lavagem de dinheiro (AML) complementa e apoia os esforços das adminis-
trações fiscais contra a evasão – um uso efectivo das leis anti lavagem de dinheiro 
reforçará o cumprimento das leis fiscais aumentando a probabilidade de detecção 
dos evasores fiscais, facilitará a cooperação doméstica e internacional, e servirá 
para impor sanções dissuasoras significando receita não despicienda. E na UE que 
mais de perto nos afecta?  Na UE, a legislação que influencia a forma como algu-
mas regras de fiscalidade internacional operam no seu interior, (afectando os 21 
Estados membros que são simultaneamente membros da OCDE), é constituída 
essencialmente pelo Tratado da União Europeia (TUE) e pelo Tratado de Funcio-
namento da União Europeia (TFUE), os quais, conjuntamente com a Carta dos Di-
reitos Fundamentais e os princípios gerais de direito comunitário, representam 
o direito primário da UE, ao qual se sucede o direito secundário (Regulamentos, 
Directivas e Decisões), que o complementa, de forma vinculada e subordinada. As 
liberdades fundamentais consignadas nos Tratados (como suporte necessário à 
realização do Mercado interno sem fronteiras41, e visando habilitar a actividade 
comercial tanto de pessoas físicas como jurídicas, a desenvolver-se no seu interior 
sem discriminação entre empresas domésticas e empresas estrangeiras), permiti-
ram uma ampla margem de escolha da localização. Àquelas liberdades juntou-se 
uma regulamentação (“directivas” com aplicação na fiscalidade do rendimento), 
que actuou significativamente na diminuição dos efeitos distorcivos potencial-
mente conexos com a escolha da localização. Isso atraiu indubitavelmente inves-
timento estrangeiro. A verdade, porém, é que, dentro da UE, a tributação directa 
é competência de cada Estado membro, que a exerce com a soberania de que dis-
põe (não obstante dever exercê-la consistentemente com o direito comunitário 
-proibição de implementação interna de qualquer legislação contrária aos Tra-
tados, incluindo a interpretação dos mesmos feita pelo TJUE42). E o facto de até 
agora apenas terem sido aprovadas três Directivas na área da tributação do ren-
dimento destinadas no essencial a minimizar a dupla tributação (a Directiva de 

produto. Nos trusts verticais, uma empresa domina unidades produtivas responsáveis por várias etapas 
da produção.

41  Liberdade de circulação de bens, de pessoas, de serviços e de capital.
42  Além de que a competência dos EM em termos tributários , sejam impostos directos ou indirectos, tem 

ainda de ser exercida em consonância com as regras sobre ajudas do Estado, a qual apenas pode ser per-
mitida em certas condições que garantam a sua conformidade com os Tratados.As regras comunitárias 
sobre as ajudas do Estado visam prevenir a distorção dos mercados internacionais e estão em consonân-
cia com as orientações da Organização Mundial do Comércio.
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Fusões e Cisões, a Directiva de Sociedades mães e afiliadas e a Directiva de Juros 
e Royalties), tem determinado a verificação de significativas tensões entre os EM 
no que respeita à articulação entre a soberania estadual e as obrigações deriva-
das dos Tratados, a que se junta uma jurisprudência do TJUE cujos critérios nem 
sempre se apresentam coerentes e esclarecedores43. Sendo, como conclui Michel 
Aujean44, bem alta a concorrência no interior da UE (talvez mais alta do que no 
resto do mundo), face às liberdades fundamentais e à entrada dos novos Estados 
membros, o Mercado único europeu constitui para muitas EMN um ambiente 
fiscal muito atractivo, susceptível de atrair novos e grandes investimentos, mas 
cujo factor de risco é a falta de harmonização/coordenação das políticas fiscais na 
UE que sendo explorada pode ser uma causa não despicienda destes fenómenos de 
erosão da base tributável e deslocação de lucros. A conclusão é a de que há espaço e 
necessidade para uma actuação clarificadora e “pacificadora”.

Que concluir?

Com o seu trabalho no âmbito da BEPS a OCDE poderá estar a enfrentar o seu 
maior desafio de sempre, o de renovar o sistema fiscal internacional para o século 
21, nomeadamente no que respeita às multinacionais, e pessoas singulares muito 
ricas45. De facto o Plano de Acção BEPS tenta lançar um novo olhar aos elementos 
chave do sistema fiscal internacional no que respeita a esse tipo de entidades. Para 
circunscrever o projecto, o Relatório estabelece que não é seu objectivo mexer no 
sistema tradicional de distribuição das competências tributárias entre os países 
de residência e os da fonte dos rendimentos, não obstante alguns países conside-
rarem isso como necessário. Nas palavras de Picciotto46, o exercício pode ser com-

43  Sirvam de explo dois arestos do TJUE – o “famoso” caso Cadbury Schweppes (C-196/04), de 2006 e o caso  
Comissão v Portugal (C-38/10), de  2012. No primeiro o Tribunal mostrou muita relutância em aceitar 
medidas “anti avoidance” usadas por um EM como não discriminatórias, e fazendo uma interpretação 
muito estreita das disposições do Tratado. Já não assim no segundo caso, onde o mesmo tribunal foi bem 
mais conciliador  na definição de uma distribuição balanceada das competências tributárias entre os 
EM.

44  “Tax competition and Tax Planning: What Solution for the EU?”, EC Tax Review, Volume 23 (2014), Issue 
2, pp.62-63.

45  Segundo Zucman, Gabriel, “The missing wealth of nations: are Europe and the U.S. net debtors or net cre-
ditors?”, Quarterly Journal of Economics, 2013, a estimativa da riqueza global líquida das famílias não 
declarada e localizada em paraísos fiscais é de cerca de 5,5 triliões de dólares. 

46  Sol Picciotto, professor emérito na Universidade de Lancaster, em “Can the OECD Mend the Internatio-
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parado à desmontagem de uma máquina que está a funcionar mal, remodelando 
as peças e pondo-as de novo juntas com a esperança de que a máquina venha a fun-
cionar melhor.

Estamos, na opinião do Secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, num ponto de vi-
ragem na história da cooperação fiscal internacional, e “There is no magic recipe to 
address BEPS issues, but the OECD is ideally positioned to support countries’ efforts 
to ensure effectiveness and fairness of tax rules and, at the same time, provide a certain 
and predictable environment for business”47. 

A questão é a de saber se o horizonte temporal de concretização das medidas 
do Plano de Acção não será curto demais para a complexidade do trabalho a 
desenvolver pela OCDE48 mas suficientemente longo para que as multinacionais 
envidem todos os esforços, e o estejam a fazer desde já, para minimizarem o seu 
impacto49, devendo evitar-se a todo o custo que governos ou multinacionais ve-
nham apenas a conformar-se às regras que melhor lhes convenham num procedi-
mento de “pick and choose approach”. 

Por outro lado não deve ser desconsiderada a dificuldade, senão mesmo impossi-
bilidade, para muitos países de concretizarem as recomendações da OCDE. Vê-se 
com dificuldade que os países em desenvolvimento sejam capazes de monitorar 
a legislação relativa a entidades e instrumentos híbridos e lidar com ela nos ter-
mos pretendidos pela OCDE. Também grande será a dificuldade para esses países 
em reunir as condições exigíveis  à efectivação de um sistema de troca automá-
tica de informação ( e por isso muitos ficarão, provavelmente, de fora dela). E o 
mesmo se diga quanto aos seus recursos para a criação de equipas altamente espe-
cializadas capazes de bem lidar com um tratamento sofisticado dos métodos de 
combate aos preços de transferência (arm´s length principle). E será que para eles o 

nal Tax System”, Features Perspectives, Tax Analysts 2013, September, p. 1105 e segs.
47  “Não existe uma receita mágica para tratar de questões BEPS, mas a OCDE está idealmente posicionada para 

apoiar os esforços dos países para garantir a eficácia e equidade das regras fiscais e, ao mesmo tempo, proporcio-
nar um ambiente certo e previsível para as empresas”

48  O projecto da OCDE relativo às questões de Preços de Transferência nos intangíveis começou em 2010 e, 
ao que sabemos, ainda não se completou.

49  Citando Christopher  Bergin ” When the multinationals smelled tax reform in the air, they put their lobbyists 
to work to tilt the system even more in their favour”
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investimento compensaria? Qual será em todo este processo a reacção dos países 
em desenvolvimento ao constatarem todas estas dificuldades, se a isso somarem 
o sentimento de que as soluções encontradas não vão de encontro àquilo de que 
realmente necessitam (o mesmo equivale a dizer, se sentirem que lhes é negado o 
que precisam)?

Será que a final não opção por uma reforma mais fundamental, não poderá ape-
nas significar que a OCDE irá acumular complexidade em cima de complexidade 
num processo que poderá descambar para um sistema com maiores fragilidades 
e incoerências. Chegaremos a novas regras de fiscalidade internacional do rendi-
mento para o século 21 e a um “better and more predictable environment for inter-
national taxation” para todos, ou actuou-se apenas para resolver o problema das 
“caixas vazias” das nações grandes e industrializadas, nisso envolvendo a repre-
sentatividade dos países emergentes mais dinâmicos?

Como quer que seja, a expectativa é grande e por isso esperamos que os próximos 
dois anos tragam desenvolvimentos importantes. Desde o tempo de Adam Smith 
que a “justiça” tem sido considerada um dos principais, senão mesmo o princi-
pal, requisito de um sistema fiscal. Há que confiar que as iniciativas da OCDE, dos 
USA, da UE, e outras organizações internacionais e ainda os esforços de cada país 
sejam adequadamente tomados em direcção a um sistema justo e transparente, 
e que não se concretizem as profecias cépticas dos que entendem que a matéria 
mais não é e será do que um ‘talking shop’ , em que mesmo aceitando-se que seja 
alcançado um acordo de princípio nas temáticas essenciais, não serão sanadas as 
dificuldades em redigir a legislação que reflita esses acordos para uma tão grande 
variedade de países, com sistemas jurídicos muito diferenciados e sistemas econó-
micos e fiscais nuns casos muito sofisticados e noutros ainda muito incipientes.

Que a atenção sobre BEPS represente, efectivamente, a oportunidade em falta 
para fundadamente repensar e redesenhar o regime de tributação internacional 
do rendimento, reconsiderando os princípios que ficarão a subjazer ao regime 
que vigorará no mundo pós-BEPS.
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1. MEIO AMBIENTE  
E REGIÃO FRONTEIRIÇA – TERMINOLOGIA

Para que o presente estudo alcance o seu desiderato, mister se faz expor como en-
tendo os conceitos de meio ambiente e zona de fronteira, posto que todo o traba-
lho vai girar, basicamente, em torno dos mesmos.

Por primeiro, urge por em destaque que entendo por meio ambiente o locus no 
qual os fatores bióticos e abióticos se organizam, mediante contínuas inter-re-
lações, de modo a permitir a perpetuidade da existência planetária (ALEMAR, 
2013, p. 20). 

No Brasil, a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei. 6.938, de 
1981), define meio ambiente como sendo “o conjunto de condições, leis, influên-
cias e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 
vida em todas as suas formas”. Este conceito está em consonância com o adotado 
pela Convenção Européia sobre a Responsabilidade Civil pelos Danos Resultantes 
de Atividades Perigosas (Convenção de Lugano, de 1993), que em seu art. 2. alí-
nea 10, concebe que o meio ambiente compreende os recursos naturais abióticos 
e bióticos, tais como o ar, a água, o solo, a fauna e a flora, e a interação entre esses 
mesmos fatores; os bens que compõem a herança cultural e os aspectos caracterís-
ticos da paisagem.

Por região de fronteira, entendo aquela faixa de terra adjacente à linha limite do 
território de um Estado. Essa região, normalmente, possui legislação  específica 
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(por razões, entre outras, de segurança nacional), bem como pode ter sua largura 
determinada, como fazem, por exemplo, Brasil (150 km), Bolívia e Perú (50 km).1

2. A RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL  
DO ESTADO LATO SENSU

No Direito interno brasileiro, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negli-
gência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusi-
vamente moral, comete ato ilícito e, ipso jure, fica obrigado a repará-lo.2

A responsabilidade internacional do Estado, conceitualmente, equipara-se à res-
ponsabilidade no Direito Civil interno. Vale dizer, toda pessoa de Direito interna-
cional (DI) é responsável pelos danos que provocar a outra Pessoa de DI. Destarte, 
a responsabilidade internacional é a obrigação que tem toda pessoa de DI de repa-
rar o dano provocado a um Estado ou a uma Organização Internacional.

Na maioria das vezes, a responsabilidade internacional do Estado é composta por 
um conjunto de situações jurídicas que resultam da violação de uma obrigação in-
ternacional.

Atualmente é pacífico, na doutrina e na prática, que a responsabilidade inter-
nacional é objetiva, ou seja, basta que se verifique o nexo de causalidade entre a 
conduta de uma Pessoa de DI e a ocorrência de um dano, para que se configure a 
obrigação de reparar a perda sofrida. Para Dupuy (1983, p. 87) “a responsabilidade 
[internacional] sanciona a violação do Direito e tende à reparação do prejuízo que 
daí resulta.”

Do conceito apresentado acima, é possível extrair alguns elementos que caracteri-
zam a Responsabilidade Internacional de uma Pessoa de DI. 

a. O ato ilícito

1  Constituição brasileira de 1988 (art. 20, inciso IV), Constituição boliviana de 2009, (art. 262, inciso I) e  
 Constituição peruana, art. 71 e 198.

2   Art. 186 c/c 927 do Código Civil (Lei 10.406/2002).
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Só se falará em Responsabilidade Internacional se houver a prática de um ato ilíci-
to. No plano exterior, equivale-se a ato ilícito, por exemplo, a ofensa aos símbolos 
da pátria ou a seus poderes constituídos, o descumprimento não justificado de um 
tratado ou de um costume e a produção de danos materiais no território alheio.

b. A imputabilidade

Toda tentativa de se responsabilizar alguém por um dano internacional, requer a 
precisa indicação de que o autor seja uma pessoa de DI. Em outras palavras, para 
que se configure a responsabilidade internacional, é necessário que o dano possa 
ser imputável a uma Pessoa de DI.

c. O dano

Finalmente, não se perquirirá sobre a responsabilidade internacional de uma pes-
soa de DI, se não se verificar a ocorrência de um dano. Importante observar que 
aqui, tal como no Direito interno, o dano pode ser material ou imaterial.

2.1 RESPONSABILIDADE POR ATOS DO ESTADO E POR ATOS DE 
PARTICULARES

O Estado sempre será responsável pelos atos perpetrados por seus funcionários 
no exercício de suas atribuições. Por outro lado, o Estado será também responsá-
vel por atos de particulares, dentro do seu território, se o mesmo agiu de modo te-
merário antes, durante ou após evento danoso. Em outras palavras, o Estado será 
responsabilizado internacionalmente, se se verificar que o mesmo faltou com os 
deveres de vigilância, prudência ou diligência adequados para evitar o prejuízo a 
um outro ente da sociedade dos Estados. 

O Estado também pode ser responsabilizado por atos de particulares, sempre 
quando um dano for causado a outro Estado em decorrência de uma atividade 
privada que só se concretizou em decorrência de uma ato ou omissão estatal. 

2.2 A RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DOS ESTADOS NO ÂMBITO 
DA ONU
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Na sua primeira sessão, em 1949, a Comissão de Direito Internacional da ONU 
(CDI) incluiu a responsabilidade dos Estados como um dos temas para codifica-
ção. Entetanto, não o incluiu na lista de tópicos prooritários. 

Em 1953, a Assembléia Geral da ONU, considerando que é conveniente, para 
manter e desenvolver as relações pacíficas entre os Estados, solicitou à CDI3 que 
iniciasse, tão logo quanto possível, os trabalhos visando à codificação dos vetores 
do Direito Internacional que regem a responsabilidade dos Estados (Resolução 
799/VIII).

Em sua sétima sessão, em 1955, a Comissão decidiu iniciar o estudo da responsa-
bilidade do Estado. Desde o início dos trabalhos, porém, ficou claro que era preci-
so dividir a matéria em dois diferentes aspectos: a) a responsabilidade dos Estados 
por atos ilícitos; e b) a responsabilidade dos Estados por atos não proibidos pelo 
Direito Internacional. 

Ainda hoje o assunto continua na pauta de discussões no âmbito da ONU. Entre-
tanto, grande parte do caminho rumo à codificação já foi percorrida, porquanto 
em três Resoluções da Assembleia Geral foram definidos princípios e projetos de 
uma Convenção sobre cada um dos temas. Sobre a responsabilidade dos Estados 
por atos ilícitos, temos a Resolução 56/83, de 2002. Sobre a responsabilidade dos 
Estados por atos não proibidos pelo Direito Internacional, temos a Resolução 
61/36, de 2006, sobre a responsabilização por perda em caso de danos transfron-
teiriços e a Resolução 62/68, de 2007 sobre a prevenção de danos transfronteiri-
ços resultantes de atividades perigosas. 

3  A Comissão de Direito Internacional foi criada em 21 de novembro de 1947 pela Assembléia Geral da 
ONU (Resolução A/RES/174). Tem como objetivo promover o desenvolvimento progressivo e a codifi-
cação do Direito Internacional..
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2.2.1- RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATOS INTERNACIONALMENTE 
ILÍCITOS

A Assembléia Geral, pela resolução 3071 (XXVIII) de 30 de novembro de 1973, 
recomendou a preparação de um primeiro conjunto de projetos de artigos sobre 
responsabilidade dos Estados, porém solicitou que, primeiro, se abordasse a ques-
tão dos atos internacionalmente ilícitos (State responsibility), deixando para um 
segundo momento, o estudo sobre a responsabilidade internacional pelas conse-
quências prejudiciais decorrentes de atividades não proibidas pelo Direito Inter-
nacional (State liability).

Basicamente, o que se pretende com essa proposta de Convenção internacional, é 
positivar – em grande medida – o que a prática costumeira dos Estados, reconhe-
cida pela doutrina e pela jurisprudência internacionalistas, vem apresentando ao 
longo dos tempos.

À guisa de exemplo, pode-se pinçar algumas das propostas estampadas na Resolu-
ção sob análise. A ver:

- De acordo com o projeto de artigos para uma futura Convenção, um ato será con-
siderado internacionalmente ilícito, se: a) puder ser imputável a um Estado; e b) 
se este ato constitui uma violação de uma obrigação internacional do Estado. É 
importante ressaltar que a qualificação de “ato internacionalmente ilícito” será 
compreendida de acordo com o Direito Internacional, pouco importando se, in-
ternamente, o ato seja considerado lícito.

- Se considerará ato do Estado, o comportamento de uma pessoa ou grupo de pes-
soas, que atuem sob instruções ou sob a direção ou controle do Estado. Ademais, 
se considerará também, como ato de Estado, quando uma pessoa ou grupo, exer-
cem atribuições do poder público na ausência ou insuficiência de autoridades ofi-
ciais e em circunstâncias tais que requeiram o exercício dessas atribuições.

- Haverá violação de uma obrigação internacional por um Estado,quando um ato 
desse Estado não estiver em conformidade com o que essa obrigação determina, 
seja qual for a origem ou a natureza desta.
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- A ilicitude do ato pode ser excluída, se o Estado provar que: a) o Estado “prejudi-
cado” consentiu com a violação da norma; b) agiu em de legítima defesa, em caso 
de força maior ou em estado de necessidade; c) o ato foi uma contramedida para 
impelir o Estado recalcitrante a cumprir sua obrigação. 

Quanto aos modos de reparação do dano transfronteiriço, não existe, no Direi-
to Internacional, uma fórmula estanque de como reparar um prejuízo causado. 
Existe, é certo, variadas formas de se corrigir ou minimizar um dano a outro ente 
da sociedade internacional.

Os modos pelos quais se dará a reparação dependerá do tipo, gravidade e extensão 
do prejuízo sofrido. Assim, são modos de reparação tradicionalmente utilizados: 
a) a retratação, aplicada nos casos de danos imateriais, provocados normalmente 
por palavras mal expressadas; b) a restitutio in integrum, ou volta ao status quo ante, 
cabível naqueles casos em que é possível restituir o bem danificado na sua integri-
dade; e c) indenização, isto é, compensação financeira pelo dano sofrido.

É bom ressaltar que, eventualmente, duas ou mesmo as três modalidades de repa-
ração do dano, podem se verificar simultaneamente e em relação a uma mesma 
conduta que, por algum motivo feriu interesses materiais e imateriais ao mesmo 
tempo.

A Corte Internacional de Justiça (Corte de Haia) já foi várias vezes provocada a se 
manifestar sobre casos envolvendo a responsabilidade internacional dos Estados, 
como ocorreu quando da pretensão do Uruguai de construir uma fábrica de pa-
pel na margem do rio Uruguai (questionada pela Argentina), cujo desfecho se deu 
em 2010 ou quando a Costa Rica pretendeu construir uma rodovia ao longo do 
rio San Juan, (questionada pela Nicarágua) e ainda pendente de julgamento pela 
Corte.

2.2.2 - A RESPONSABILIDADE ESTATAL POR ATOS NÃO PROIBIDOS PELO 
DIREITO INTERNACIONAL

A ideia de se responsabilizar um Estado por condutas que não sejam proibidas 
pelo Direito Internacional emerge da constatação de que muitos “acidentes” po-
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dem ocorrer em decorrência do exercício legal dos atributos da soberania. Esses 
“fatos inesperados”, todavia, podem provocar danos a outros Estados e reclamam, 
ipso facto, a devida reparação.

A doutrina do chamado “dano legal” teve boa acolhida, principalmente, no alvo-
recer da revolução industrial, quando a busca pelo desenvolvimento tecnológico 
desafiava todas as tentativas de se responsabilizar alguém por um dano decorren-
te de sua atividade. Na ânsia pelo crescimento econômico, os Estados mais avan-
çados pouco se importavam com as consequências danosas que suas atividades 
pudessem provocar alhures.

Para Tunkin (1986, p. 218), o reconhecimento de que uma violação do Direito in-
ternacional é o motivo geral da responsabilidade do Estado, “não pode passar por 
cima do fato de que, sob a influência da revolução técnico-científica, surgiu o pro-
blema da compensação do dano provocado pela ação legal de um Estado”. Trata-se 
aqui da “responsabilidade pelo risco” que, diferentemente de uma infração jurídi-
ca, é apenas uma compensação pelo dano provocado a outro país.

O avanço de novas ideias, entretanto, sobretudo relacionadas à proteção dos di-
reitos humanos e do meio ambiente, trouxe à luz uma nova e crescente onda de 
ações envolvendo atores estatais e não estatais, com destaque para as Organiza-
ções Não-Governamentais. Essa percepção tem a ver com determinados princí-
pios que ganharam notoriedade com a realização de Conferências mundiais para 
discutir o ambiente planetário, como foi o caso da Conferência de Estocolmo, de 
1972.

Entre esses princípios, destacam-se o da precaução e o da “prevenção”. Embora 
conceitualmente parecidos, esses princípios não se confundem. O princípio da 
precaução ganhou expressão mundial a partir do momento em que foi incorpo-
rado ao rol dos princípios enunciados da Declaração do Rio, produzida ao final 
da Rio-92, em seu art. 15, o qual merece ser reproduzido, para facilitar a presente 
análise:

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser am-
plamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando hou-
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ver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica abso-
luta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente 
viáveis para prevenir a degradação ambiental.

Desde logo, merece realçar que a dúvida lançada ao empreendimento que se pre-
tenda levar a cabo tem a ver com a incerteza quanto à ocorrência de um dano, e não 
com a ponderação se este será grave ou irreversível. Quer-se dizer com isto que, 
para se falar em precaução, primeiro há que se ter em mente a convicção quanto 
à gravidade ou irreversibilidade do dano que se pretende evitar. Caso contrário, 
além da dúvida quanto à ocorrência, estaríamos a lidar também com subjetivi-
dades que extrapolam qualquer possibilidade de utilização dos recursos naturais.

Pelo princípio da prevenção busca-se minimizar o dano causado ao meio ambien-
te, pelas atividades – econômicas ou não – perpetradas pelo homem. Acontece que 
esse dano que se quer minimizar é, pelo menos, conhecido, ou seja, os efeitos pro-
vocados pela ação antrópica já são determinados ou, no mínimo, determináveis. 
Registre-se, como exemplo, o “suposto” efeito estufa provocado pelo aumento da 
concentração de determinados gases na atmosfera. (Alemar, 2013, p. 84-85).

O princípio da precaução ganhou expressão mundial a partir do momento em que 
foi incorporado ao rol dos princípios enunciados da Declaração do Rio, produzida 
ao final da Rio-92, em seu art. 15, o qual merece ser reproduzido, para facilitar a 
presente análise:

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser am-
plamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando hou-
ver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica abso-
luta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente 
viáveis para prevenir a degradação ambiental.

O conceito de “cuidado antecipado”, como princípio jurídico autônomo, pode-se 
dizer, já aparece no mundo do Direito pelo menos desde 1966, quando Jennings 
escreveu que “um princípio de governo deveria ser o de que nada no ambiente hu-
mano deve estar sujeito ao risco de grandes alterações”, até que os fenômenos na-
turais que possam ser alterados tenham sido estudados, assim como bem estabe-
lecidas, com uma certeza razoável, a sua natureza e as suas funções. (1967, p. 513). 
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Prefiro, no entanto, acreditar que a preocupação científica quanto à cautela na 
apropriação dos recursos naturais é ainda mais anterior que as ponderações de 
Jennings. Em verdade, já em 1949, na Conferência Científica das Nações Unidas 
sobre a Conservação e Utilização de Recursos (UNSCCUR), enfatizava que gran-
des projetos foram realizados sem que se procedesse a pesquisas adequadas. Nessa 
conferência, os cientistas já apontavam para a necessidade de melhoria da quali-
dade nas pesquisas e avaliações prévias de grandes empreendimentos.

Há quem se refira ao princípio da precaução como uma “prevenção alargada” ou 
uma “prevenção antecipada de riscos” (FITZMAURICE, 1994, p. 219; GOMES, 
2008, p. 125-160). 

No âmbito europeu, o Tratado de Lisboa4 também parece diferenciar a precaução 
da prevenção, quando estipula, em seu art. 191 que:

A política da União no domínio do ambiente terá por objetivo atingir um nível de 
proteção elevado, tendo em conta a diversidade das situações existentes nas dife-
rentes regiões da União. Basear-se-á nos princípios da precaução e da ação preven-
tiva, da correção, prioritariamente na fonte, dos danos causados ao ambiente e do 
poluidor-pagador. (Grifo meu).

Kiss e Shelton (2007, p. 95), embora pareçam considerar os princípios da precau-
ção e da prevenção como sinônimos, resumem, de modo cristalino, a função que 
deve ser atribuída ao princípio da precaução. Para eles, a prevenção está baseada 
em probabilidades e contingências, mas ela não pode eliminar todos os riscos ale-
gados, porque há alegações sem qualquer base científica, “tais como aquelas ba-
seadas em previsões astrológicas ou visões psíquicas”.5  

Na Resolução 62/68, de 2007, a Assembleia Geral da ONU reconheceu que as 
questões relacionadas à prevenção de danos transfronteiriços decorrentes de 
atividades perigosas e também à alocação de perdas, no caso de tais danos, são de 
grande importância nas relações entre os Estados.

4  O Tratado de Lisboa altera os dois principais Tratados da União Europeia: o Tratado da União Europeia 
e o Tratado que institui a Comunidade Europeia. Entrou em vigor em 01 de dezembro de 2009.

5  Para um exemplo prático, de precaução/prevenção, ver o caso Gabcikovo-Nagimaros, envolvendo a 
Hungria e a então Checoslováquia (depois Hungria e Eslováquia), sub judice na Corte de Haia, desde 1993. 
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Anexo a essa Resolução, encontra-se um conjunto de artigos (dezenove) pro-
postos pela Comissão de Direito Internacional, os quais se aplicam às atividades 
não proibidas pelo Direito Internacional que envolvam um risco de causar dano 
transfronteiriço significativo, sempre tendo em vista que a liberdade dos Estados 
de realizar ou permitir atividades em seu território, ou em outros lugares sob sua 
jurisdição, não é ilimitada.

De acordo com o texto da CDI, o risco de causar dano transfronteiriço significati-
vo inclui os riscos com elevada probabilidade de provocar danos transfronteiriços 
significativos e uma baixa probabilidade de causar danos transfronteiriços desas-
trosos. Além disso, considera-se como “dano transfronteiriço” qualquer dano 
causado   no território ou em outro local sob a jurisdição ou controle de um Estado, 
que não seja o Estado de origem, pouco importando se os Estados envolvidos te-
nham ou não uma fronteira comum. 

A proposta da CDI, se mostra coerente com o atual prestígio conferido aos prin-
cípios da prevenção e precaução, como vistos adrede, sobretudo quando estipula 
que o Estado de origem deve tomar todas as medidas adequadas para evitar pos-
síveis danos transfronteiriços significativos ou, no mínimo, para minimizar o 
risco de causá-lo. 

Como corolário da necessária cooperação entre os Estados na administração dos 
bens comuns, em especial o ecossistema planetário, a proposta da CDI, após exi-
gir dos Estados uma postura pró-ativa na gestão dos riscos, mediante avaliações 
prévias de impacto ambiental, estipula que o Estado empreendedor de qualquer 
atividade potencialmente prejudicial a outro, deverá notificar este último sobre 
o projeto e iniciar estudos conjuntos para se determinar as medidas preventivas 
necessárias para se evitar ou minimizar os possíveis danos transfronteiriços.  

2.2.3 – RESPONSABILIDADE POR PERDAS DECORRENTES DE DANOS 
AMBIENTAIS 

A Assembleia Geral da ONU, por meio da Resolução 61/36, de 2006, acolheu um 
projeto de princípios (oito, no total), elaborado pela Comissão de Direito Inter-
nacional sobre a responsabilização por perda em caso de danos transfronteiriços. 
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O propósito é considerar esses princípios como base para uma futura Convenção 
sobre o tema. 

Esse projeto tem por objetivo: a) assegurar indenização pronta e adequada às víti-
mas de transfronteiriço dano; e b) preservar e proteger o meio ambiente em caso 
de dano transfronteiriço, especialmente no que diz respeito à redução dos danos 
para o ambiente e restauração ou reintegração.

Ao endossar esse conjunto principiológico, a Assembleia Geral reconhece que os 
incidentes envolvendo atividades perigosas podem ocorrer, apesar do cumpri-
mento por parte do Estado em questão, com as suas obrigações em matéria de pre-
venção de danos transfronteiriços decorrentes de atividades perigosas. Essa cons-
tatação se robustece na medida em que, em decorrência desses danos, os Estados e 
seus nacionais podem sofrer danos e perdas graves. 

Nesse sentido, a ONU ressalta que medidas adequadas e eficazes devem garantir 
que as pessoas (singulares e coletivas), incluindo os Estados, que sofram danos e 
perdas decorrentes de tais incidentes recebam pronta e adequada compensação, 
mesmo porque – e não custa lembrar – os Estados são responsáveis, perante o Di-
reito Internacional,    pelas consequências da violação de suas obrigações de pre-
venção.

Essas medidas a serem implementadas pelos Estados, devem incluir a imposição 
de responsabilidade objetiva do operador ou, se for o caso, outra pessoa ou entida-
de. Quaisquer condições, limitações ou exceções a essa responsabilidade devem 
estar em consonância com a possibilidade de exigência de que o empreendedor 
possua uma espécie de segurança financeira, como seguros, títulos ou outras ga-
rantias financeiras para cobrir os prejuízos causados. 

No princípio 5, a CDI anota que após a ocorrência de um incidente envolvendo 
uma atividade perigosa que  possa resultar em danos transfronteiriços, o Estado 
de origem deve notificar imediatamente todos os Estados afetados ou susceptí-
veis de serem afetados pelo incidente, bem como apresentar os possíveis efeitos 
dos danos transfronteiriços. Além disso, o Estado de origem, com a participação 
do empreendedor ou executor, deve assegurar a resposta adequada para o dano 
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causado e, para tanto, deverá se utilizar das melhores tecnologias e dados cientí-
ficos disponíveis. 

Outra proposta que merece destaque, é a constante no princípio 6, pela qual as 
vítimas de danos transfronteiriços devem ter acesso às devidas compensações 
no Estado de origem do dano, e que estas não sejam menos rápidas, adequadas e 
eficazes do que as disponíveis para vítimas que sofram danos, a partir do mesmo 
incidente, no território desse Estado. 

Como se percebe, essa Resolução 61/36 e a Resolução 62/68, vista antes, são reci-
procamente complementares. Talvez por isso, a Assembleia Geral tenha decidido 
incorporá-las numa única Resolução intitulada “Exame da prevenção do dano 
transfronteiriço resultante de atividades perigosas e alocação da perda em caso de 
produzir-se dito dano.6”

6  A/RES/68/114, de 13 de dezembro de 2013.
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3. RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DO ESTADO, 
SOBERANIA E MEIO AMBIENTE

A ideia de se responsabilizar o Estado por algum ato por ele perpetrado, necessa-
riamente, coloca em xeque a noção clássica de soberania. Sim, posto que ao consi-
derar o Estado como senhor supremo de suas ações nos locais sob sua jurisdição, 
implicitamente se está admitindo uma ausência de obrigação perante terceiros 
Estados. Esse raciocínio, porém, não mais se sustenta, mormente quando a res-
ponsabilidade do Estado se origina do descumprimento de algum dever previa e 
espontaneamente assumido por ele. 

No caso dos danos ambientais transfronteiriços, não obstante ainda esteja em 
vigor a Resolução da Assembléia Geral da ONU7, sobre a soberania permanente 
dos Estados sobre seus recursos naturais, na qual reconhece “o direito inalienável 
de todos os Estados a dispor livremente das suas riquezas e recursos naturais em 
conformidade com os respectivos interesses nacionais, e no respeito da indepen-
dência econômica dos Estados”, a liberdade do Estado não é ilimitada. De fato, 
esta liberdade de explorar seus recursos naturais, que o Estado possui, encontra 
limites no que tange às consequências dessa exploração em territórios fora da ju-
risdição do Estado. 

No âmbito da ONU, os Princípios de Conduta no Domínio do Ambiente para a 
orientação dos Estados na conservação e utilização harmoniosa dos recursos na-
turais compartilhados por dois ou mais Estados, aprovados pelo Conselho de Ad-
ministração do UNEP em 1978, de certa forma reverbera a Resolução relativa à 
cooperação entre os Estados no tocante ao ambiente.8 

De acordo com os princípios expostos pelo Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA, em inglês, UNEP), os Estados devem se esforçar para 
evitar ao máximo, ou reduzir ao mínimo os efeitos ambientais adversos, causados 
em territórios fora de sua jurisdição, quando da utilização de um recurso natu-
ral partilhado, de modo a proteger o ambiente, em especial quando tal utilização 
pode: a) causar danos ao meio ambiente que possam ter repercussões sobre a utili-

7  Resolução 1803 (XVII).
8  Resolução 2995 (XXVII).
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zação do recurso por outro Estado; b) ameaçar a conservação de um recurso reno-
vável compartilhado; e c) colocar em risco a saúde da população de outro Estado.9

Como enfatizado adrede, a soberania estatal encontra-se relativizada. Seja por 
conta de compromissos internacionais assumidos pelo Estado, nos quais o mes-
mo, espontaneamente concorda em restringir sua própria liberdade em nome de 
um bem estar coletivo, seja por conta de atos não proibidos pelo Direito Interna-
cional, mas que, pelo seu potencial, causam ou podem causar danos para além das 
fronteiras nacionais.

Levando-se em consideração o fato de que, para o meio ambiente, não existem 
fronteiras políticas, resta aos Estados construírem meios jurídicos de gestão dos 
espaços compartilhados, o que se faz, basicamente, mediante a celebração de acor-
dos de âmbito regional ou mundial, que objetivam compatibilizar os direitos de 
exploração dos recursos naturais nacionais com os pressupostos de segurança e 
qualidade de vida de todos aqueles sujeitos a sofrerem influências de dita explo-
ração. Como observa Fisher (2009, p. 18), “seja qual for o seu estatuto normativo, 
eles são influentes individual e coletivamentede”. De modo geral, estes acordos 
contem normas ligadas ao direito/dever de informação, aos princípios da preven-
ção, da precaução, do direito ao desenvolvimento e à responsabilização por danos 
transfronteiriços.

Fisher (2009, p. 199), ao estudar a natureza desses direitos ou obrigações assumi-
das, observa que eles contêm normas, muitas vezes identificadas como de condu-
ta, de performance, ou de resultados. Em resumo tem-se: “o que você deveria fa-
zer – conduta; como você deveria fazer – performance; o que você deveria buscar 
fazendo isso – resultado”.

A inexistência de um governo mundial, ou de uma instituição supranacional com 
poderes de coercibilidade, no que tange às questões eminentemente ambientais, 
força os Estados a cooperarem entre si no sentido de proteger um dado espaço de 
interesse comum, inclusive restringindo a si mesmo o uso e gozo “ilimitado” de 
seus recursos nacionais.

9  UNEP, Environmental Law Guidelines and Principles on Shared Natural Resources, principle 3.
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 Pigrau Solé (1994, p. 40) ressalta que:

Se han empleado distintas construcciones jurídicas para fundamentar una po-
sición restrictiva de la soberanía estatal, de acuerdo con distintos conceptos 
importados del derecho interno – como los de abuso de derecho, condominio, 
servidumbres y otros; en virtud del derecho de vecindad; a partir de la idea de la 
interdependencia física de los Estados ribereños de un mismo río, o de la comuni-
dad de intereses.

Ademais de tudo, os Estados membros das Nações Unidas, em 1970, declararam 
expressamente, o dever de cooperação recíproca para o bem da humanidade. Isso 
se deu por meio da Declaração sobre os princípios de Direito Interacional concernentes 
às relações de amizade e cooperação entre os Estados de acordo com a Carta das Nações 
Unidas.10 Entre esses princípios, encontra-se: 

Dever dos Estados cooperarem entre si, de acordo com a Carta das Nações Unidas

Os Estados têm a obrigação de cooperarem entre si, independentemente das dife-
renças entre os seus sistemas políticos, econômico e social, nas várias esferas das 
relações internacionais, no sentido de manterem a paz e a segurança internacio-
nais, e promover a estabilidade econômica e o progresso, o bem estar geral das na-
ções, e relações internacionais livres de discriminações baseadas nestas diferenças. 
Para este fim:

[...]

c) Os Estados deverão conduzir suas relações internacionais, nos campos econômi-
co, social, cultural, técnico e de comercial, de acordo com os princípios de igualda-
de soberana e de não intervenção. 

E mais, a Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados11, reconheceu a 
necessidade urgente de se estabelecer normas para reger as relações econômicas 
internacionais de forma sistemática e reconheceu que não seria possível estabe-
lecer uma ordem justa e um mundo estável, enquanto uma carta para proteger os 
direitos de todos os países, e em particular os Estados em desenvolvimento, não 
fosse formulada.

10  Resolução ONU 2625 (XXV), de 1970.
11  Resolução ONU 3281 (XXIX), de 1974.
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Em seu preâmbulo, a Carta declara que seu objetivo fundamental é promover o 
estabelecimento de uma nova ordem econômica internacional, baseada na igual-
dade soberana, na interdependência, nos interesses comuns e de cooperação entre 
todos os Estados, independentemente de seus sistemas econômicos e sociais.

Para os propósitos deste ensaio, vale transcrever esta parte da Carta:

Capítulo II

Direitos e Deveres Econômicos dos Estados

artigo 1º

Todo Estado tem o direito soberano e inalienável de escolher seu sistema econômi-
co , bem como os seus sistemas políticos , sociais e culturais , de acordo com a von-
tade de seu povo, sem interferência externa, coação ou ameaça de qualquer forma .

artigo 2º

1 . Todo Estado tem e exerce livremente soberania permanente completa, incluin-
do posse, uso e descarte, sobre toda a sua riqueza, recursos naturais e atividades 
econômicas.

[...]

artigo 3º

Na exploração de recursos naturais compartilhados por dois ou mais países, cada 
Estado deve cooperar para um sistema de informação e consultas prévias a fim de 
alcançar o melhor uso de tais recursos, sem causar danos aos interesses legítimos 
de terceiros.

Mesmo no alvorecer da decada de 1970, essa Carta ja expressava o reconhecimen-
to de uma transformação na sociedade internacional – desde os modos de produ-
cao aos modos de consumo – exigindo, ipso facto, e principalmente, uma redefini-
ção do proprio Direito Internacional na sua função de organizar e tornar possivel 
uma convivência pacifica entre soberanias, a principio, tão desiguais em seus as-
pectos sociais, economicos e militares.

Essa nova ordem mundial, foi bem observada por Truyol y Serra (1991, p. 96), 
quando anota que a conhecida heterogeneidade entre os Estados 
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contrasta com una interdependencia cresciente de los pueblos, que se manifesta en una 
mayor coordinacion de los intereses comunes y, mas todavia, en um proceso de 
institucionalización y de integración que ha conducido ao fenomeno de las orga-
nizaciones internacionales de todo tipo, mundiales, regionales, generales, funcio-
nales, etc. Se trata de lo que lo Papa Juan XXIII ha llamado de la ‘socialización’ que 
en nuestros días se desarrolla a escala mundial.

A finitude dos recursos naturais, aliada ao crescimento demográfico e aos avan-
ços tecnológicos, reclamam uma atitude afirmativa dos Estados no sentido de 
se viabilizar a convivência internacional. Essa cooperação entre os países, como 
bem observa Truyol y Serra (1991, p. 98), se materializa por meio de convenções 
que testemunhem “uma tomada de consciência dos perigos e de sua magnitude”. 
Porém, ainda segundo o autor, falta “a adequada vontade política e, sobretudo o 
instrumento institucional necessário para elevá-la à escala global.”

Os danos ambientais ocorridos em um Estado, provenientes de ações perpetradas 
por outro Estado, podem ter sua origem num ato praticado por este último no li-
mite mesmo da fronteira, por exemplo no rio que separa os dois países, ou podem 
ter sua origem vinculada a algum empreendimento levado a cabo totalmente no 
território do país causador do dano.  

Quando dois ou mais Estados são divididos por limites naturais, como rios, a 
praxis internacional nos remete a acordos bi ou multilaterais de administração 
compartilhada destes limites. Tal é o que ocorre, por exemplo, com o rio Uruguai 
(Comissão Administradora do Rio Uruguai), com o rio Danúbio (Comissão Inter-
nacional para a proteção do rio Danúbio), ou com o rio Nilo (Iniciativa da Bacia do 
Nilo). Nessas circunstâncias, a ocorrência de um dano ambiental transfronteiri-
ço, tem mecanismos jurídico-políticos institucionalizados de solução.

Apesar dos esforços das Nações Unidas para se chegar a uma Convenção sobre a 
responsabilização por danos ambientais transfronteiriços, infelizmente o tema 
ainda segue em discussão no âmbito das reuniões de líderes mundiais, Conferên-
cias internacionais e mesmo no seio da Assembleia Geral da ONU, sem que uma 
possibilidade de acordo possa ser vislumbrada no horizonte próximo. Enquan-
to isso, a relação do homem com o planeta continua sendo regida por interesses 
economicistas e por pretensões de poder, quando na verdade, deveríamos buscar 
uma interpretação mais humanista, holística, em função da inegável interdepen-
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dência entre os fenômenos ambientais, assim como é inegável a interdependên-
cia entre os Estados, que no fundo nada mais é do que o retrato da nossa real inca-
pacidade de sobrevivermos sozinhos.
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“Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equi-
librado e o dever de o defender”. Este direito fundamental de natureza análoga 
previsto no artigo 66º nº 1 da Constituição da República portuguesa (CRP) não 
deve ser entendido segundo uma visão “antropocêntrica do mundo e da vida, com 
o Homem como centro de tudo”1.Os recursos naturais do planeta Terra são uma 
oportunidade de investimento, mas também um legado recebido pelos nossos an-
tepassados para benefício das gerações presentes e futuras. 

A existência do “direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamen-
te equilibrado” no contexto de uma equidade intrageracional e intergeracional, 
depende da estabilização das concentrações na atmosfera de gases com efeito 
de estufa a um nível que evite uma interferência antropogénica perigosa com o 
sistema climático. Por conseguinte, o sistema climático, enquanto suporte físico 
do direito ao ambiente, bem como, a médio ou longo prazo, do  próprio direito à 
vida2, faz parte do bem jurídico ambiente, tutelado pelo  direito constitucional. 
Proteger este bem é, de acordo com o artigo 66º, nº 1 (da CRP), um dever de todos, 
inclusive dos agentes económicos.

1 Neste sentido v. Acórdão de 27 de Junho de 2000, Processo nº 413/2000, do Supremo Tribunal de 
Justiça,http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/834c69580dac60ed80256
b7a0053783e?OpenDocument

2 Sobre a relação entre o direito à vida e a tutela ambiental v. Acórdão Öneryildiz c. Turquia, de 18 de Ju-
nho de 2002 do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-67614#{%22itemid%22:[%22001-67614%22]}
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Todavia, apesar de existirem bons exemplos de desenvolvimento sustentável no 
sector industrial, a ânsia de desenvolvimento económico a todo custo tem estado 
na origem da persistência em adoptar práticas associadas aos efeitos nefastos das 
alterações climáticas. 

É sabido que o crescimento económico é o objetivo de qualquer Estado. Ele é mes-
mo encarado como uma garantia de prosperidade da Nação e, consequentemente, 
de independência nacional. A legislação económica e fiscal tem procurado inter-
nalizar esse objetivo através de leis que tentam não ser adversas ao aumento da 
competitividade das empresas, à fixação do investimento e à criação de emprego. 
Contudo, incumbe também ao Estado nos termos do artigo 66º nº 2 alíneas f) e h) 
da Constituição “assegurar o direito ao ambiente, no quadro do desenvolvimento 
sustentável…por meio de organismos próprios e com o envolvimento e participa-
ção dos cidadãos” através “da integração de objetivos ambientais nas várias polí-
ticas de âmbito setorial” e da compatibilização do desenvolvimento económico 
com a proteção do ambiente e qualidade de vida através da política fiscal. 

A integração do direito ao ambiente nas políticas económicas e fiscais tem-se 
materializado em alguma legislação que atende, nos seus princípios e regras, às 
obrigações assumidas por Portugal no âmbito da diminuição dos gases com efeito 
de estufa. Neste contexto, onerar o contribuinte na medida dos custos que este in-
flige à natureza, segundo um princípio de responsabilização pelos danos ou exter-
nalidades negativas causadas, conjugado com os princípios da igualdade perante 
os encargos públicos e da proporcionalidade, bem como os incentivos fiscais ao 
consumo sustentável, têm estado na génese da legislação fiscal. Por exemplo, o 
Imposto Único de Circulação (IUC) surgiu da necessidade: 

De reforma ao nível da tributação de veículos, através da integração na base tributá-
vel dos tributos das emissões de dióxido de carbono, de forma a induzir os consumi-
dores a optar por veículos menos poluentes, a aplicar o princípio do poluidor-paga-
dor e, por conseguinte, a cumprir os objetivos do Protocolo de Quioto.3

3  V. Resolução do Conselho de Ministros nº 161/2005 de 12 de Outubro, que aprova as medidas de incen-
tivo à utilização de veículos e tecnologias menos poluentes, bem como o programa nacional para as alte-
rações climáticas de 2006, aprovado pela resolução do conselho de ministros nº 104/2006, de 23 Agosto. 
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O IUC onera os contribuintes na medida dos custos que estes provocam às infra-
-estruturas viárias e ao ambiente. É uma forma de tributação corretiva que, no 
entender de Sérgio Vasques permite que: 

A internalização das externalidades negativas [possa] ser levada a cabo através 
de um tributo que obrigue o agente que as produz a suportar, não apenas o custo 
privado, mas também o custo externo da sua actividade4 (…) [constituindo] uma 
solução baseada no mercado e que respeita os seus mecanismos essenciais [possi-
bilitando] aos agentes económicos a liberdade de fazerem as escolhas que julgam 
mais racionais5.

Esta dimensão de responsabilização pelos danos ou externalidades negativas cau-
sadas, inerente ao princípio do poluidor-pagador, deve ser entendida de acordo 
com o princípio da igualdade e da equivalência. Neste âmbito e como bem afirma 
Cláudia Soares o princípio do poluidor-pagador é:

Um reflexo da dimensão fundamental do clássico princípio da igualdade perante 
os encargos públicos (…) na medida em que, ao obrigar o poluidor/agente econó-
mico a suportar os custos (ecológicos) a que dá causa, impede que tenha que ser 
toda a comunidade a fazê-lo em seu benefício, já que a poluição é a contrapartida 
da obtenção de lucro/utilidade por parte daquele sujeito.6

Todavia, uma indústria não sustentável é, ao mesmo tempo, agente causador de 
tais efeitos e vítima da sua própria ação nefasta, e de todas as outras ações que com 
ela concorrem para as alterações climáticas. 

De acordo com o Relatório da Agência Portuguesa do Ambiente sobre o Progresso da 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, os riscos potenciais dos 
efeitos nefastos das alterações climáticas para o setor industrial são de ordem físi-
ca, logística e associados ao acesso a matérias-primas, energia e água e escoamento 
de produtos, bem como à reputação da própria empresa.7

4  VASQUES S. (2008)O princípio da equivalência como critério de igualdade tributária, Almedina, Coimbra, 
313. 

5 Ibid 319. 
6 SOARES C. D. (2001)Imposto ecológico. Contributo para o estudo dos instrumentos económicos de defesa do 

ambiente, Coimbra Editora, Coimbra, 376.
7 Canaveira P. e Papudo R. (2013) Relatório da Agência Portuguesa do Ambiente sobre o Progresso relativo à 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, Amadora, 101-103 http://www.apambiente.
pt/_zdata/Politicas/AlteracoesClimaticas/Adaptacao/ENAAC/RelatProgresso/Relat_Progresso.pdf
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Por exemplo, muitas instalações industriais têxteis estão localizadas junto a rios 
ou em vales, o que as torna vulneráveis em caso de aumento do leito dos rios e en-
xurradas. As variações climáticas associadas a uma maior ocorrência de fenóme-
nos naturais extremos e à subida do nível das águas restringem a disponibilidade 
de água, energia e matérias-primas, bem como podem afectar as infra-estruturas 
rodoviárias, portuárias e aeroportuárias, retardando o escoamento dos produtos 
e a prestação de serviços. A pressão crescente para a conservação de recursos natu-
rais, irá conduzir inevitavelmente ao aumento do preço destes bens e ao agudizar 
de conflitos de interesses.   

Tendo em conta que o homem contemporâneo não consegue subsistir sem um 
mínimo de industrialização,os incentivos à adaptação da indústria às alterações 
climáticas são, assim, imperativos. 

Contudo, a legislação fiscal portuguesa com impacto sobre o setor industrial con-
tinua muito timidamente a ter em conta esta necessidade. 

O imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) integra as preocupa-
ções de carácter ambiental na provisão para a reparação de danos de carácter am-
biental prevista nos artigos 39º alínea d) e 40º. A figura da provisão para a repa-
ração de danos de carácter ambiental é a única referência direta feita pelo CIRC à 
integração do direito ao ambiente na fiscalidade. Nos termos do artigo 39º,  alí-
nea d) sobre as provisões fiscalmente dedutíveis: 

Podem ser deduzidas para efeitos fiscais as seguintes provisões: as que constituídas 
pelas empresas pertencentes ao sector das indústrias extrativas ou de  tratamento 
e eliminação de resíduos, se destinem a fazer face a encargos com a reparação dos 
danos de carácter ambiental dos locais afectos à exploração, sempre que tal seja obri-
gatório nos termos da legislação aplicável e após a cessação desta.

As indústrias extrativas ou de tratamento e eliminação de resíduos têm um gasto 
com a recuperação de danos ambientais, gasto esse contabilizado pela criação da 
provisão e que é aceite como fiscalmente dedutível, com consequente, redução do 
resultado líquido do exercício da atividade e diminuição da matéria coletável.  
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Esta provisão representa um incentivo à recuperação de um dano, provocado pelo 
exercício da atividade das indústrias extrativas ou de tratamento e eliminação de 
resíduos. Neste sentido, o IRC está vocacionado para a recuperação de danos am-
bientais e não para a sua prevenção por parte da indústria responsável por emis-
sões de gases com efeito de estufa, ficando muito aquém das reais necessidades 
de adaptação às alterações climáticas. Cumpre ainda lembrar que o objetivo do 
princípio do poluidor-pagador não se define apenas pela assunção dos custos das 
medidas reparação de danos ao ambiente pelos agentes poluidores. A obrigação de 
correção e/ou eliminação preventiva dos riscos de poluição faz parte da dimensão 
de prevenção de danos do princípio do poluidor-pagador.

Acresce ainda que, as indústrias, embora possuam uma responsabilidade comum 
de cumprir o seu dever de proteção do ambiente, também têm responsabilidades 
diferenciadas consoante o seu grau de perigosidade para este bem e para a saúde 
humana.

De acordo com o princípio constitucional da igualdade, tais responsabilidades 
diferenciadas devem ser tidas em conta pelo legislador. Como é assente na juris-
prudência constitucional, o legislador não tem a obrigação de tratar todas as si-
tuações do mesmo modo. Ele pode efectuar distinções entre os destinatários da lei 
desde que com fundamento material bastante e constitucionalmente relevante8. 

À medida que o problema das alterações climáticas se for intensificando, maior 
serão as exigências de proteção ambiental impostas pela legislação da União Eu-
ropeia e por conseguinte, maior necessidade as empresas terão de se adaptar a tal 
legislação. 

Neste âmbito, importa mencionar a relevância dos auxílios de Estado.    

O auxílio de Estado é um benefício patrimonial atribuído pelo Estado ou por pes-
soas coletivas de direito público e de direito privado:

Sobre as quais o Estado exerça uma influência dominante ou que foram por ele 

8  V. Acórdão nº 39/88 de 9 Fevereiro, Indemnizações aos ex – proprietários de bens nacionalizados, ATC, 
vol. 11, 233.
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incumbidas da tarefa de atribuição de auxílios ou da atribuição de determinada 
ajuda, isto é, tenham atuado sob o controlo e instruções dos poderes públicos.9

Os auxílios de Estado são admitidos pela União Europeia, salvo se forem:

Incompatíveis com o mercado comum, na medida em que afetem as trocas comer-
ciais entre os Estados-membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou prove-
nientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que fal-
seiam ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas 
produções.10

Não são ainda admitidos os auxílios aplicados de forma abusiva nos termos do ar-
tigo 108º do Tratado. 

No contexto da nossa problemática, não são considerados incompatíveis com o 
mercado comum os auxílios de Estado destinados “a remediar os danos causa-
dos por calamidades naturais ou por outros acontecimentos extraordinários”11. 
Tendo em conta que alterações climáticas persistentes e severas podem pertur-
bar a economia, importa também referir que podem ainda ser admitidos os au-
xílios destinados a “sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-
-membro”12. 

São ainda admitidos auxílios quando “determinados por decisão do Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissão”13,bem como os 
auxílios que, nos termos do Regulamento (UE) nº 1407/2013 de 18 de Dezembro 
relativo à aplicação dos artigos 107 e 108 do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia aos auxílios de minimis, por serem de reduzido valor e não pode-
rem ser concedidos a certas atividades, por exemplo, ao setor da pesca, da aqui-
cultura e da produção primária de produtos agrícolas enumerados no Anexo I do 
Tratado, não são susceptíveis de afetar de forma significativa o comércio e a con-
corrência entre Estados-Membros. 

9 Soares C. D. (2003)O Direito Fiscal do Ambiente. O Enquadramento Comunitário dos Auxílios de Estado a 
Favor do Ambiente,Almedina, Coimbra, 17. 

10  Artigo 107ºnº 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
11  Artigo 107º nº 2 b) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
12 Artigo 107º nº 3 c) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
13 Artigo 107º nº 3 e) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
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Embora não se deva atribuir auxílios de Estado às empresas para as incentivar a 
cumprir a lei, no contexto da adaptação às alterações climáticas devem ser tidas 
em conta as dificuldades das pequenas e médias empresas em cumprir novas exi-
gências impostas pela União Europeia. Tais auxílios devem contribuir para um 
aumento significativo da proteção ambiental, numa lógica de prevenção de da-
nos. 

Neste contexto, os auxílios admitidos podem ter como fim a adaptação anteci-
pada às futuras normas da União Europeia, a realização de estudos de impacte 
ambiental, a gestão de resíduos, a recuperação de sítios contaminados, o desen-
volvimento e disseminação de tecnologia, a relocalização de empresas em virtude 
de se situarem em locais vulneráveis, a promoção do uso da energia renovável e a 
poupança energética. 

Em certos casos os auxílios ao investimento são mais eficazes na prossecução da 
proteção ambiental do que os tributos ecológicos. Por exemplo, e como bem afir-
ma Cláudia Soares, os auxílios de Estado que visam promover o uso de energia re-
novável são mais benéficos para as empresas do que a tributação sobre as fontes de 
energia tradicionais. De acordo com a autora este tipo de tributação:   

Acarreta, normalmente, a penalização da indústria nacional que passará a supor-
tar os custos de produção superiores aos suportados pela indústria de Estados-
-membros que não procedam à introdução de um encargo financeiro semelhante, 
com a consequente perda de capacidade competitiva, tanto a nível comunitário 
como a nível internacional.14

Em conclusão, se o objetivo dos Estados e da própria União Europeia é o cresci-
mento económico através do fortalecimento do mercado comum, é necessário re-
fletir sobre uma política de concorrência que tenha em conta maiores exigências 
impostas pela legislação ambiental,perante os riscos das alterações climáticas, sob 
pena do interesse europeu de continuidade de um mercado comum sustentável 
não ser realizável. 

14   Soares C. D. (2003)O Direito Fiscal do Ambiente. O Enquadramento Comunitário dos Auxílios de Estado a 
Favor do Ambiente, 39.
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O pior dos homens é aquele que põe em prática sua deficiência moral tanto em re-
lação a si mesmo quanto em relação aos seus amigos, e o melhor dos homens não 
é aquele que põe em prática sua excelência moral em relação a si mesmo, e sim em 
relação aos outros,pois esta é uma tarefa difícil. (Aristóteles). 

1. INTRODUÇÃO

O discurso atual do direito penal do inimigo renuncia as garantias materiais e 
processuais do direito penal da normalidade. Tais princípios e regras próprias do 
direito penal do inimigo estão impostos pelo significado das circunstâncias fáti-
cas que caracterizam a atividade e a posição do inimigo frente à sociedade. Por-
tanto, estariam configurados como instrumentos adequados ao fim de prevenção 
do perigo que representa o inimigo, que somente podem ser alcançados mediante 
seu vencimento ou sua eliminação na guerra desatada entre ele (o inimigo) e o Es-
tado, através do seu isolamento. Enfim, para enfrentar os inimigos, se recorre nas 
sociedades modernas aos regulamentos jurídico penais com características que 
permitem identificá-las como típicas de um direito penal do inimigo.

Segundo Jakobs e Meliá, o Estado pode proceder de dois modos com os delinqüen-
tes. Poderá vê-las como pessoas que delinqüem, ou seja, pessoas que tenham co-
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metido um erro, ou indivíduos que devem ser impedidos de destruir o ordena-
mento jurídico, mediante coação.1

Neste sentido, Gracia Martín afirma:

En realidad, este llamado Derecho penal del enemigo sería uno que se apartaría de 
los fines ordinarios del Derecho penal, es decir, de la reafirmación de ordenamien-
to jurídico o de la norma infringida conforme a la ideología de la llamada actual-
mente prevención general positiva, de la prevención general de intimidación y de 
la prevención especial rehabilitadora o de reinserción social. Se trataría más bien 
de una legislación de lucha o de guerra contra el enemigo cuyo único fin sería su 
exclusión e inocuización. El fin principal del Derecho penal del enemigo es la segu-
ridad cognitiva. En él no se trata ya - como sucede en el Derecho penal general - de 
la conservación o mantenimiento del orden, sino de la producción en el entorno 
de condiciones soportables por medio de las cuales sean eliminados todos aquéllos 
que no ofrecen la garantía cognitiva mínima que es necesaria para poder ser tra-
tados como personas. El Derecho penal del enemigo es la regulación jurídica de la 
exclusión de los enemigos, la cual se justifica en tanto en cuanto éstos son actual-
mente no-personas, y conceptualmente hace pensar en una guerra cuyo alcance, 
limitado o total, depende de todo aquello que se teme de ellos. ‘El derecho penal de 
enemigos optimiza la protección de bienes jurídicos, [mientras que] el Derecho pe-
nal de ciudadanos optimiza las esferas de libertad’. Mediante el Derecho penal del 
enemigo, el Estado ya no dialoga con ciudadanos para mantener la vigencia de la 
norma, sino que combate a sus enemigos, es decir, combate peligros, y, por ello, en 
él ‘la pena se dirige hacia el aseguramiento frente a hechos futuros, no a la sanción 
de hechos cometidos’.2

Segundo Gracia Martín, uma primeira manifestação do direito penal do inimigo 
está representada por alguns tipos penais, em que existe uma ampla antecipação 
da punibilidade a momentos em que os atos realizados somente têm caráter de 
preparatórios de atos futuros. Ou seja, condutas que consistem em ameaça per-
manente a princípios básicos da sociedade (falta de segurança), como condutas 
informadas e motivadas por pertencerem a uma organização que opera fora do 
Direito. Desta forma, criminalizam-se comportamentos de mera colaboração 

1 JAKOBS, Gunther; CANCIO MELIÁ, Manuel. Direito penal do inimigo: noções e críticas. 4. ed. Tradu-
çãoAndré Luís Callegari. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.p. 40.

2 GRACIA MARTÍN, Luis. El horizonte del finalismo y el "derecho penal del inimigo". Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2005. p. 106.
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com grupos e organizações terroristas, inclusive a apologia das infrações de ter-
rorismo ou de seus autores.

A segunda característica do direito penal do inimigo, exposta pelo supra citado 
penalista consiste na desproporcionalidade das penas, que teriam uma dupla 
manifestação. Desta forma, a criminalização de condutas no âmbito prévio não 
é acompanhada de redução da pena com respeito àquela fixada para os fatos con-
sumados ou tentados, relacionados às aludidas condutas prévias. Vale dizer ainda 
que a circunstância do autor pertencer a uma organização é considerada para es-
tabelecer agravações, consideradas, em princípio, desproporcionadas.

No cenário alemão, Jakobs reconhece também como uma manifestação típica do 
direito penal do inimigo o fato de que numerosas leis penais alemãs dos últimos 
anos se autodenominam abertas. São aquelas chamadas “leis de luta ou combate”, 
que representam, segundo Jakobs, “um passo da legislação penal a uma legislação 
de combate”.

Ademais, Gracia Martín, menciona ainda que outra forma de identificação do 
direito penal do inimigo é a considerável restrição de garantias e direitos proces-
suais dos imputados. Afirma este autor: 

Así, se pone ya en cuestión hasta la presunción de inocencia, por ser opuesta a la 
exigencia de veracidad en el procedimiento, se reducen considerablemente las 
exigencias de licitud y admisibilidad de la prueba, se introducen medidas amplias 
de intervención de las comunicaciones, de investigación secreta o clandestina, de 
incomunicación, se prescinde del - o se reinterpreta restrictivamente el - principio 
nemotenetur se ipsumaccusare, o, por citar sólo un exponente más, se amplián los 
plazos de detención policial, para el cumplimiento de “fines investigadores”, así 
como los de prisión preventiva, y ya en el plano teórico doctrinal se reivindica in-
cluso la licitud de la tortura.3

Por final, o direito penal do inimigo também está caracterizado no âmbito dos 
regulamentos do direito penitenciário, quando se constata o endurecimento de 
condições de classificação dos internos, que têm limitados os benefícios peniten-
ciários, ou ainda, ampliado requisitos para a concessão da liberdade condicional.

3 GRACIA MARTÍN, Luis. El horizonte del finalismo y el "derecho penal del inimigo", p. 112.
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Por seu turno, no que se refere ao direito penal do cidadão, o Estado não vê o autor 
do fato delituoso como um inimigo que deve ser destruído, mas sim como um ci-
dadão que apresentou um comportamento que feriu a norma, ou seja, um deslize 
reparável. Desta forma o indivíduo não perde sua condição de cidadão e seu direi-
to de reintegrar-se à sociedade. Segundo ensinamento de Gracia Martín, citando 
Jakobs:

El Derecho penal del ciudadano define y sanciona delitos o infracciones de nor-
mas que llevan a cabo los individuos de un modo incidental y que son normalmen-
te la simple expresión de un abuso por los mismos de las relaciones sociales en que 
participan desde su status de ciudadanos, es decir, en su condición de sujetos vin-
culantes a y por el Derecho. El delito de un ciudadano ‘no aparece como principio 
del fin de la comunidad ordenada, sino sólo como irritación de ésta, como desliz 
reparable’, y por ello, conclueJakobs, ‘el Estado moderno ve en el autor de un he-
cho - de nuevo, uso esta palabra poco exacta - normal, […] no a un enemigo al que 
ha de destruirse, sino a un ciudadano, una persona que mediante su conducta ha 
dañado la vigencia de la norma y que por ello es llamado - de modo coactivo, pero 
en cuanto ciudadano (y no como enemigo) - a equilibrar el daño en la vigencia de 
la norma’. Esto es así cuando el autor, a pesar de su hecho, ofrece garantías de que 
se conducirá a grandes rasgos como ciudadanos, es decir, ‘como persona que actúa 
en fidelidad al ordenamiento jurídico’. Por ello, en principio, ‘un ordenamiento 
jurídico debe mantener dentro del Derecho también al criminal’, pues éste, por un 
lado, ‘tiene derecho a volver a arreglarse con la sociedad, y para ello debe mantener 
su status como persona, como ciudadano’, y por otro lado, ‘tiene el deber de pro-
ceder a la reparación, y también los deberes tienen como presupuesto la existencia 
de personalidad’.4

Gunther Jakobs não segue a concepção de Rousseau e de Fitchte. Afirma que em 
princípio um ordenamento jurídico deve manter dentro do Direito o criminoso. 
Explica que existe uma dupla razão: por um lado, o delinqüente tem direito a vol-
tar a amoldar-se na sociedade, e para isso deve manter-se seu status como pessoa, 
como cidadão. Por outro lado, o delinqüente tem o dever de proceder à reparação, 
e também tais deveres têm como pressuposto a existência de personalidade, ou 
seja, o delinqüente não poderia despedir-se arbitrariamente da sociedade em vir-
tude de seu fato.

4 GRACIA MARTÍN, Luis. El horizonte del finalismo y el "derecho penal del inimigo", p. 99.
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Por outro lado, Silva Sánchez5 admite alguma regulação do direito penal do ini-
migo em determinadas situações extremas e segundo a condição de que aquela 
resulta sempre o mal menor em termos de proporcionalidade. Portanto, trata de 
analisar o mal que se causa com o sacrifício de garantias e da liberdade de ação, 
com o mal a cuja produção tende o perigo que representa o inimigo, que é o que se 
trata de evitar. 

Para Silva Sánchez, o “direito penal do inimigo” e o “direito penal do cidadão” são 
duas tendências opostas em um contexto jurídico penal. Portanto, é perfeitamen-
te possível que estas tendências se superponham, sejam aquelas que conduzem a 
tratar o autor como pessoa, sejam aquelas outras dirigidas a tratá-lo como fonte 
de perigo (ou como meio para intimidar a outros).

Gracia Martin argumenta a respeito da contraposição do direito penal do inimigo 
e do direito penal do cidadão:

[...] Por esta razón individualiza y distingue a un Derecho penal del enemigo que 
contrapone al Derecho penal del ciudadano, si bien últimamente quiere relativi-
zar dicha contraposición mediante una presentación del uno y del otro como ‘ti-
pos ideales’ que difícilmente aparecen en la realidad en estado puro, pues, según 
él, en el Derecho penal del ciudadano existirían elementos del Derecho penal del 
enemigo y, viceversa, en éste último también habría elementos del primero.6

Vejamos no próximo item mais detalhadamente sobre o Direito penal do inimi-
go.

2.  DIREITO PENAL DO INIMIGO

Em maio de 1985, em conferencia apresentada no Congresso de Penalistas ale-
mães, celebrado em Frankfurt, Gunther Jakobs utilizou pela primeira vez a ex-
pressão “Feindstrafrecht” (“direito penal do inimigo”), para denominar um di-
reito oposto ao “direito penal do cidadão”. Tal conceito desencadeou nos anos 

5 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. La expansión del derecho penal: aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales. 2. ed. Madrid: Civitas, 2001. p. 164.

6 GRACIA MARTÍN, Luis. El horizonte del finalismo y el "derecho penal del inimigo", p. 98.
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seguintes um grande debate científico e político, tendo em vista que nestes mo-
mentos ulteriores Jakobs menciona este conceito não mais com tom de crítica, 
pois começa a apresentar uma maneira mais aprovadora e legitimadora de sua 
existência. 

Desta forma, em outra Conferencia apresentada no Congresso de Berlim, em ou-
tubro de 1999, Gunther Jakobs, diferente do seu primeiro trabalho, assume aber-
tamente a necessidade de um “direito penal do inimigo”, não como um direito 
excepcional, mas como outra classe de direito penal inevitável. 

Por seu turno, menciona Muñoz Conde:

[…] la necesidad de un derecho penal del enemigo [...] sino como otra clase de Dere-
cho penal, sin duda desagradable, pero inevitable, al que a veces tiene que recurrir 
la sociedad para el mantenimiento de la seguridad cognitiva frente a los que de 
un modo permanente se mantienen al margen del sistema social y lo atacan. La 
característica de este Derecho no sería ya sólo la anticipación de su intervención 
en hechos alejados de la puesta en peligro de bienes jurídicos, sino también la uti-
lización de penas draconianas, más allá de la idea de proporcionalidad, y la dero-
gación o reducción de algunas de las garantías que concede el Estado de Derecho al 
imputado en el proceso penal.7

Segundo a tese de Gunther Jakobs, em relação a determinados tipos de sujeitos, 
denominados pelo autor como “inimigos”, que de forma permanente, se apartam 
dos valores fundamentais da sociedade e se integram em estruturas criminais, 
deve-se utilizar um Direito penal especial, distinto do Direito penal normal apli-
cável ao restante dos cidadãos. Para Jakobs, estes sujeitos não podem ser tratados 
como pessoas com todos seus direitos, e o legislador deve reagir frente a eles com 
métodos que podem ir mais longe do que permite o Estado de Direito.8

Muñoz Conde relata as discussões em redor deste conceito, ocorrida no 30º Con-
gresso de Advogados penalistas alemães, ocorrido em Hamburgo, no ano de 1977:

7 MUÑOZ CONDE, Francisco. Comentarios a los Congresos de Trento y Frankfurt sobre el “Derecho Pe-
nal del enemigo”. Revista Penal, Madrid, n. 18, p. 336-359, 1997. p. 336.

8 MUÑOZ CONDE, Francisco. Comentarios a los Congresos de Trento y Frankfurt sobre el “Derecho Pe-
nal del enemigo”. Revista Penal, p.340.
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Paradójicamente, muchos de los intervinientes en este Grupo de trabajo aceptan 
esta descripción de Jakobs, precisamente para incluir en ella y denunciar las re-
cientes reformas penales habidas en Alemania en materia de terrorismo, crimina-
lidad organizada, internamiento en custodia de seguridad, utilización de grandes 
escuchas en el ámbito domiciliario, etc. Pero inmediatamente surgió la cuestión 
de la legitimidad de un tal Derecho penal del enemigo y de su compatibilidad con 
el Estado de Derecho. Desde este punto de vista, el profesor friburgués JorgArnold 
habló de la necesidad de oponer un ‘frente de resistencia jurídico’ a tales tenden-
cias. Por su parte el también profesor de Derecho penal, Frank Saliger, denunció 
la ambigüedad de la posición de Jakobs que nada entre lo puramente descriptivo 
y la legitimidad de su concepto, pero sobre todo la amplitud del mismo, en el que 
cabe incluir desde la tortura y situaciones como la de los presos de Guantánamo, 
hasta la prisión preventiva, pasando por cualquier otra norma o práctica que más 
o menos pueda rozar los límites del Estado de Derecho.9

Desta forma, Muñoz Conde não discorda com Gunther Yakobs da existência de 
um “Direito penal do inimigo”, e suas manifestações mais preocupantes, inclu-
sive em Estados democráticos. Entretanto, diverge, posicionando-se de modo a 
rechaçar, energicamente, tanto no âmbito político como em qualquer outro âm-
bito, de modo pleno e total, este denominado “Direito Penal do inimigo”.

A evolução de Jakobs, desde sua primeira referencia ao “Feindstrafrecht” (Direi-
to penal do inimigo) no Congresso de Frankfurt de 1985, até sua intervenção no 
Congresso de Berlín, em 1999, bem como a evolução legislativa que vem sendo 
produzida nestes anos em muitos países, demonstram a tendência, cada vez mais 
evidente, ao “Direito penal do inimigo”, inclusive como se apresenta em algumas 
situações jurídicas, como aos dos presos na Base americana de Guantánamo.

Menciona Muñoz Conde sobre os trabalhos que criticam o Direito penal do ini-
migo:

En la misma línea crítica se mueve Ulfried Neumann quien además crítica el con-
cepto de Jakobs del enemigo como ‘Unperson’, es decir, como ‘no persona’, que 
supone privarle de derechos que son básicos en el Estado de Derecho y que deben 
reconocérseles a todo ser humano. Pero sobre todo critica la indeterminación del 
concepto de ‘enemigo’, que permite incluir en él a los delincuentes sexuales, a los 

9 MUÑOZ CONDE, Francisco. Comentarios a los Congresos de Trento y Frankfurt sobre el “Derecho Pe-
nal del enemigo”. Revista Penal, p.340.
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económicos, a los narcotraficantes, a los terroristas, a los pertenecientes a la ‘cri-
minalidad organizada’ y, en el fondo, a cualquier disidente, cuando no a simples 
delincuentes comunes habituales; es decir, a todo el que no viva comúnmente 
dentro de los patrones más o menos rígidos del sistema social, o lo cuestionen de 
forma más o menos violenta.10

Menciona Faraldo Cabana, que o destinatário deste novo Direito penal não é o ci-
dadão, senão o inimigo, devendo delimitar quem deve receber esta qualificação. O 
“inimigo”, é diferente do “cidadão”, que delinqüe ocasionalmente. Ou seja, o ini-
migo se caracteriza por haver abandonado de forma duradoura e permanente o 
Direito, seja através de seu comportamento (delinqüentes sexuais perigosos), seja 
através de sua vinculação a uma organização delitiva (terrorismo, delinqüência 
organizada), ou através de sua ocupação profissional (delinqüência econômica, 
delinqüência organizada).

Segundo Faraldo Cabana: 

Esta clase de delincuente no puede pretender ser tratada como persona, puesto que 
no ofrece a cambio una cierta garantía cognitiva de que se va a comportar como 
persona, esto es, no garantiza el mínimo de seguridad cognitiva del comporta-
miento personal, como manifiesta a través de su conducta. Es una no-persona. 
Aprovecha la desestructuración de una sociedad occidental ‘que ha perdido el res-
paldo tanto de una religión conforme al Estado como de la familia, y en la cual la 
nacionalidad es entendida como una característica incidental, para construir su 
identidad al margen del Derecho’. Frente a él la única reacción posible es la ino-
cuización o neutralización, medidas con las que se pretende procurar una especial 
seguridad cognitiva. En efecto, uno de los efectos producidos por la introducción 
de este nuevo Derecho penal es el regreso a nociones que, aunque ni mucho menos 
desconocidas, si habían quedado abandonadas en el discurso penal continental, 
como la de inocuización.11

Na visão de Faraldo Cabana, no âmbito do Direito penal de inimigo incluem-se 
delitos que negam frontalmente os princípios básicos do modelo de convivência 
nas sociedades ocidentais, como são os crimes de Estado e aqueles cometidos no 
âmbito de organizações criminais, incluindo o terrorismo. Portanto, no Direito 

10 MUÑOZ CONDE, Francisco. Comentarios a los Congresos de Trento y Frankfurt sobre el “Derecho Pe-
nal del enemigo”. Revista Penal, p.346.

11 FARALDO CABANA, Patricia. Nuevos retos del derecho penal en la era de la globalización.Valencia: Ti-
rant lo Blanch, 2004.



281

Déa Carla Pereira Nery  José Renato Oliva de Mattos Filho   
Direito Penal Do Inimigo  Direito Penal Do Cidadão

penal do inimigo, estes delitos apresentariam importantes dificuldades de per-
secução e prova, de forma que para sua repressão faz-se necessário relativizar as 
garantias substantivas e processuais.

Deste modo, com penas desmesuradas, como o recurso abusivo ao Direito penal, 
empregando-o mais além do que lhe resulta permitido, com as restrições e limi-
tações dos direitos e garantias constitucionais, é possível que se possa lutar “efi-
cazmente” contra o inimigo, mas com certeza também está se abrindo uma porta 
pela qual podem unir-se, sem ninguém se dar conta, um Direito penal de cunho 
autoritário, tão incompatível com o estado de Direito como são as legislações ex-
cepcionais das mais brutas ditaduras.

Neste diapasão, afirma Faraldo Cabana:

En esta labor se ha tener en cuenta la necesidad de evitar el peligro de caer en la ten-
tación de la ‘perenne emergencia’, pues la experiencia demuestra que la creación 
de una legislación excepcional para una situación que se define como extraordina-
ria, como sucede con la lucha contra el terrorismo y/o la delincuencia organizada, 
acaba convirtiendo-se en el modelo de la legislación ‘normal’, a la que inevitable-
mente contagia.12

Prossegue este autor, que não é somente que o Direito Penal de inimigo seja um 
Direito penal ilegítimo e ilegitimável, pois ainda que em algum caso possa parecer 
que seja o mal menor na luta contra graves formas de criminalidade, esta tendên-
cia para a expansão supõe um perigo demasiado elevado, precisamente para aque-
le que diz defender os princípios básicos de convivência social em um Estado que 
se quer social e democrático de direito.

No próximo item iremos abordar a tortura sob o âmbito do direito penal do ini-
migo.

2.1 A TORTURA COMO MEIO LEGÍTIMO PARA A OBTENÇÃO DE 
PROVAS DENTRO DO CONTEXTO DO DIREITO PENAL DO INIMIGO

12 FARALDO CABANA, Patricia. Nuevos retos del derecho penal en la era de la globalización, p. 316.
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A verdade que o Direito Penal do inimigo não é algo novo, que está sendo visto 
pela primeira vez. Basta conhecer o Direito Penal das ditaduras passadas e aquelas 
ainda existentes em qualquer parte do mundo, para saber até onde se pode chegar 
o Direito Penal. Atrás desta espécie de Direito Penal pode advir Guantánamo, Abu 
Chraig, a tortura como meio legítimo de obtenção das provas, as Comissões Mili-
tares, a supressão do direito de defesa, e como conseqüência de tudo isto, a pena de 
morte. Conforme menciona Muñoz Conde: 

Naturalmente, eso sólo afectará a los llamados enemigos; para el resto sigue vigen-
te el Estado de Derecho, con todos sus principios y garantías elaboradas por la más 
refinada Dogmática jurídico penal que conforman el llamando ‘Derecho Penal del 
ciudadano’, aplicable a los ‘fieles ao Derecho’, que alguna vez hayan tenido la ten-
tación de apartarse de él o la mala suerte de caer accidentalmente en sus redes.13

Para Hassemer: “si se contempla al acusado exclusivamente como a un enemigo se 
estaría atentando contra la dignidad humana; algo completamente inaceptable”14. 
Desta forma, adverte o penalista alemão sobre a tendência a uma desmedida pro-
teção em frente ao perigo.

Muñoz Conde referindo-se ao posicionamento de GuntherJakobs, aduz o seguin-
te:

Tomemos como ejemplo el mencionado específicamente por el Profesor Jakobs 
al final de su ponencia: la tortura. Por supuesto que la tortura es en muchos paí-
ses una amarga realidad y, desde luego, hay pruebas más que evidentes de que se 
practica o se ha practicado contra presos islamistas en las prisiones de Abu Chraig 
o de Guantánamo. Por este lado, pues, ‘nihil novum sub solo’. Pero de esta reali-
dad no se puede extraer ninguna consecuencia normativa, o por decirlo por una 
terminología más acorde con la que utiliza el Profesor Jakobs, de la realidad fác-
tica de la práctica de la tortura no puede deducir-se una norma que la permita o 
la admita como algo sin duda desagradable, pero inevitable, sino más bien lo con-
trario: negarle cualquier valor normativo a esa realidad fáctica y enfrentarse a la 
misma ‘contra fácticamente’, es decir, con la sanción penal de los que han violado 
las normas, tanto nacionales como internacionales, que prohíben los malos tra-

13 MUÑOZ CONDE, Francisco. Comentarios a los Congresos de Trento y Frankfurt sobre el “Derecho Pe-
nal del enemigo”. Revista Penal, p.337.

14 HASSEMER apudMUÑOZ CONDE, Francisco. Comentarios a los Congresos de Trento y Frankfurt so-
bre el “Derecho Penal del enemigo”. Revista Penal, p.344.
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tos y la tortura, cualquiera que sea la finalidad que pretendan alcanzar los que la 
practiquen. Lo que el jurista respetuoso con esas normas tiene que hacer es, pues, 
a mi juicio, denunciar la tortura como un grave delito nacional e internacional lo 
cometa quien lo cometa, llevar a sus responsables ante los Tribunales nacionales 
o internacionales y decir que el Estado que justifica o permite estos excesos es un 
Estado de ‘no derecho’, igual que lo fueron él régimen nazi o fascista, el franquista 
o el estalinista, el de los Militares argentinos o el del General Pinochet en Chile, y lo 
son, lo han sido y lo serán tantos otros, que, de forma más o menos encubierta, uti-
lizan sistemas de represión brutal, contrarios a los derechos humanos y a la sensi-
bilidad humana más elemental, para asegurar sus intereses o sistemas políticos.15

Fazendo alusão ao Direito Espanhol, mister salientar que o art. 15 da Constitui-
ção Espanhola reconhece o direito à vida e à integridade física e moral, proibindo 
expressamente a tortura e as penas ou tratamentos desumanos e degradantes. Da 
mesma forma, a Constituição Brasileira no art. 5, inciso III, determina que nin-
guém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.

Os direitos fundamentais têm em sua origem um significado filosófico-político, 
pois significa o estabelecimento de limites ao poder. A defesa do princípio da dig-
nidade humana e como corolário a proibição da tortura constitui direito funda-
mental do homem, assegurado nas mais diversas constituições.

Em um Estado social e democrático o princípio da dignidade é reitor de todas as 
condutas. Nada pode justificar a desobediência a esse princípio.  

Conceituando o Estado social e democrático, estamos falando daquele que está 
a serviço de todos os cidadãos, ou seja, não poderá intervir em benefício de de-
terminados grupos. Neste ponto, fica claro que a dignidade é fundamento de um 
estado social e democrático, porque a dignidade é característica imanente de todo 
e qualquer homem, ou melhor, não podem ser considerados dignos um grupo de 
homens em detrimento de outros homens.

O art. 2.2 da convenção da ONU de 1984 dispõe: “Em nenhum caso poderão in-
vocar-se circunstâncias excepcionais, como ameaça ou estado de guerra, instabi-

15 MUÑOZ CONDE, Francisco. Comentarios a los Congresos de Trento y Frankfurt sobre el “Derecho Pe-
nal del enemigo”. Revista Penal, p.344.
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lidade política interna ou qualquer outra emergência pública, como justificação 
para a tortura”.

Este artigo da convenção consiste em uma inderrogabilidade absoluta da proibi-
ção da prática da tortura, seja em qualquer situação, inclusive nas excepcionais 
(guerra, ameaça, instabilidade política interna ou outro estado de exceção).

Apenas para ilustrar, podemos observar o que passa no Direito Português. O art. 
196, nº 6 da Constituição da República Portuguesa estabelece o direito à integri-
dade física, proibindo a prática da tortura. Desta forma as situações de exceção, 
como o estado de sítio e estado de emergência, apesar de autorizarem a suspensão 
de alguns direitos, não poderão nunca admitir a existência da tortura. 

Resulta óbvio dizer que a tortura consiste em uma afronta à dignidade humana, 
pois transforma o ser humano em coisa. Neste diapasão, reflete Grima Lizandra:

La tortura significa una agresión a la dignidad humana. Al torturado se le niega su 
condición de persona y se le convierte en un objeto. El uso de la tortura significa 
degradar a la víctima de su condición humana, negarle su libertad, considerarlo 
‘algo’ sometido a leyes puramente mecanicistas: su cuerpo en manos del tortura-
dor tiene que reaccionar tal como éste pretende. Esta es la idea que está presente en 
la mente del torturador y que el torturado percibe y vive en su propia persona: ‘tu 
cuerpo es débil, tan débil que basta que te haga sufrir para que digas y hagas lo que 
yo quiera: no actuarás conforme a tu voluntad, sino conforme a la mía’. El tortu-
rado es considerado por el torturador como un simple objeto en sus manos, lo que 
supone negarle que es un fin en sí mismo (esencia de la dignidad).16

Entende-se, desta forma que a tortura questiona a dignidade do torturado como 
pessoa, sua capacidade e liberdade de decisão, sua integridade física e mental. En-
fim, anula sua própria personalidade, negando seu direito de seguir sendo por 
dentro como a pessoa que é. Como mencionamos anteriormente, na visão de Gri-
ma Lizandra, que estamos em perfeita consonância, a tortura ofende a autono-
mia do indivíduo, cerceando sua liberdade, característica intrínseca da dignidade 
humana.

16 GRIMA LIZANDRA, Vicente. Los delitos de tortura y tratos degradantes por funcionários publicos, p. 
64.
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Ainda que a tortura indagatória tenha o objetivo do descobrimento da verdade, o 
torturador apenas admite a resposta que espera, ou seja, a vítima não apenas con-
cede uma informação, mas reconhece o torturador como o dono e possuidor de 
sua palavra. 

Por seu turno, existem situações consideradas como “eficientes”, quando através 
da utilização da tortura, realmente são obtidas informações, que deduzem a ver-
dade. Ainda que seja “eficiente”, conforme entendimento de alguns, não pode ser 
admitida nem pode ser legitimada, nunca e em nenhum lugar. Admiti-la é recha-
çar a dignidade da pessoa humana, fundamento para um estado democrático de 
direito. Ademais, não se pode proteger a legalidade utilizando de meios ilegais, 
isto é contraditório e extremamente perigoso. A prática da tortura é injusta e 
cruel.

A liberdade, e, por conseguinte, a autonomia do homem é uma das dimensões da 
dignidade. A liberdade é a expressão da grandeza do homem. Este é como uma 
obra de arte, ou seja, é único em sua espécie. Seguindo este raciocínio, a quantida-
de não significa nada. E uma pessoa não pode ser sacrificada contra sua vontade, 
ainda que este sacrifício se traduza no bem de muitas outras pessoas, ou quiçá de 
apenas uma outra pessoa supostamente mais digna. Neste sentido foi ministra-
da palestra na universidade Pablo de Olavide de Sevilla (Espanha), ocasião em que 
Roxin, “Catedrático emérito de Derecho Penal de laUniversidad de Munich (Ale-
mania)”, analisou o fato ocorrido em setembro de 2002, quando foi seqüestrado 
na Alemanha, o filho de 11 anos de idade de um banqueiro, por um jovem jurista 
de 28 anos de idade, que exigia determinada quantia em dinheiro pelo resgate.

Neste seqüestro supracitado, Daschner, vice-presidente da Polícia de Frankfurt, 
permitiu na manhã de 1º de outubro que ameaçassem torturar o acusado, se este 
não indicasse o paradeiro do menino seqüestrado, objetivando salvar a vida da 
vítima. Contudo, a vítima já havia sido assassinada pelo autor imediatamente de-
pois do seqüestro. Portanto, não era possível o resgate.

Desde que ocorreu este caso, se discute na Alemanha se o comportamento do vice-
-presidente da Polícia foi conforme ao Direito, se Daschner deve ser castigado e 
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se as informações obtidas do acusado mediante a ameaça de tortura podem ser 
usadas para provar sua culpabilidade.

Segundo Roxin, em conferência ministrada na universidade Pablo de Olavide de 
Sevilla: 

El deber de garantia de la dignidad humana no se puede limitar, ni siquiera me-
diante una ley que modifique la Constitución. Entre estas regulaciones legales que 
prohíben la tortura se encuentran numerosos convênios europeus e internaciona-
les con el mismo contenido.17

Participamos deste mesmo entendimento da inadmissibilidade de qualquer tipo 
de limitação ao dever de garantir à dignidade humana.

O vice-presidente da Polícia, que ordenou a tortura, invocou o dever do Estado 
de “evitar prejuízos a seus cidadãos”. En Frankfurt, Allgemeine Zeitung Brugger 
declara que em um seqüestro é muito provável que a dignidade da vítima seja me-
nosprezada, apesar de que o seu corpo, sua pessoa, seja utilizado como mero meio 
para o fim de extorquir. Deste modo, reflexiona Brugger, que em uma situação 
em que a dignidade enfrenta a dignidade, o ordenamento jurídico pode e deve 
colocar-se do lado da vítima e exigir do autor a revelação do esconderijo.

Roxin menciona que apesar de considerar convincente, não lhe parece correta a 
posição de Brugger. Em seu sentir:

[...] Ciertamente se puede decir que el secuestrador há vulnerado la dignidad hu-
mana de la víctima, al igual que hacen muchos delincuentes. Pero esto no legitima 
al Estado para atacar pos su parte la dignidad humana del autor porque su superio-
ridad moral frente al delincuente reside precisamente en que no utiliza los mis-
mos medios que éste. Si al Estado le está prohibida toda vulneración de la dignidad 
humana y con ello también la tortura, entonces, lógicamente, no puede existir por 
su parte una vulneración de la dignidad humana en la omisión de medidas de tor-
tura. Bien es verdad que el Estado está obligado a proteger la vida y la dignidad 
humana de sus ciudadanos en la medida de lo posible. Pero sólo en la medida de lo 

17 Conferência ministrada por Claus Roxin, “catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad de 
Munich (Alemania)” realizadanaUniversidade Pablo de Olavide de Sevilla no dia 04 de março de 2004, 
durante o curso de Doutoradoem “Problemas actuales del Derecho penal y de la Criminologia”.
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posible: la protección puede ser otorgada siempre sólo dentro de los límites esta-
blecidos a la actuación del Estado de Derecho. Entro estos límites se encuentra en 
primer lugar la prohibición de tortura.18

Roxin analisa o caso do vice-presidente de polícia de Frankfurt, ressaltando o 
ponto de vista do policial, ou seja, o conflito de valores jurídicos fundamentais, 
que são a vida e a dignidade humana. Nesta situação, somente um valor poderia 
ser protegido, no caso, a conduta foi dirigida a salvar a vida. Para Roxin, o policial 
tomou o caminho equivocado. Seguindo Roxin, também participamos deste sen-
tir, e apenas para ilustrar, ressaltamos a visão de Kant, ou seja, a de que o homem 
deve ser tratado sempre como um fim em sí mesmo e não somente como um meio 
para usos quaisquer de esta ou aquela vontade. 

Inclusive este caso alemão foi decidido pela Corte Européia de Direitos Huma-
nos, pois em 2005, o condenado Gäfgen ingressou com ação contra a República 
Federal da Alemanha na Corte Européia de Direitos Humanos, alegando  que sua 
condenação baseou-se em ameaça de tortura, considerada por ele “a mais massiva 
violação de Direitos Humanos e da proibição de tortura comprovadamente acon-
tecida na Alemanha do pós-guerra”. Neste caso, o tribunal reconheceu que o di-
reito do demandante fora efetivamente violado pelo estado alemão: embora não 
houvesse tortura, as ameaças equivaliam a um “tratamento desumano”. Também 
proclamou que nada, nem o salvamento de vidas pode justificar a prática da tortu-
ra no Direito internacional, ou mesmo alguma violação aos direitos consagrados 
no art. 6º parágrafo 3º da Convenção Européia dos Direitos Humanos.19

18 Conferência ministrada por Claus Roxin, catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad de 
Munich (Alemania), realizada naUniversidade Pablo de Olavide de Sevilla no dia 04 de março de 2004.

19 Este interessante caso percorreu a jurisdição alemã, passando pelo crivo internacional na Corte  Europeia 
de Direitos Humanos. Trata-se do caso que ficou conhecido como “DaschnerProzess”, que teve lugar 
 entre 2002 e 2004. O estudante de Direito Magnus Gäfgen sequestra o filho de um importante banquei-
ro de Frankfurt. A polícia acompanha a entrega do resgate, de 1 milhão de euros, e passa a observar os 
movimentos do sequestrador. Percebendo que, após o resgate, ele não vai ao local do cativeiro e sim re-
serva uma viagem, a polícia o prende. Naânsia de salvar a vida do jovem sequestrado, o Chefe de Polícia 
de Frankfurt Wolfgang Daschner, vendo que o sequestrador preso confessa o crime mas se recusa a dizer 
o local de cativeiro, passa a fazer-lhe ameaças de sofrimentos físicos equiparáveis à tortura. Crendo nas 
ameaças, Gäfgen indica o local onde se encontra o cadáver, eis que o garoto sequestrado já estava morto. 
Trata-se de prova absolutamente nula e imprestável por ilícita, segundo a jurisprudência uníssona alemã 
e dos tribunais internacionais de Direitos Humanos. No entanto, Gäfgen é condenado a prisão perpétua 
por homicídio qualificado, em 2003. Em 2004 é a vez de o Chefe de Polícia Daschner e seu subordinado 
serem também condenados, o primeiro pelo crime de “induzir subordinado à prática de crime” e o se-
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Seguindo esta linha de pensamento, argumenta Alain Aeschlimann, Chefe da Di-
visão de Proteção do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICR) :

Es indudable que los Estados y las autoridades públicas tienen la obligación de 
adoptar todas las medidas posibles para proteger la seguridad pública. Sin embar-
go, deben cumplir esa obligación dentro de un marco jurídico que garantice el res-
peto de la dignidad humana. La detención y el interrogatorio de las personas que 
pueden proporcionar información sobre posibles amenazas deben ser conformes 
a esos principios fundamentales del derecho.20

Podemos observar que, historicamente, sempre que a tortura é tolerada, o resulta-
do é uma permissividade perigosa, que poderia alargar em demasiado e implicaria 
em muitos excessos. Mister ressaltar que se tais excessos persistem, ainda que a 
prática da tortura esteja criminalizada e seja repudiada de uma maneira globali-
zada (conforme os instrumentos internacionais de combate à tortura), imagine se 
passamos a aceitar situações excepcionais de admissibilidade da tortura.

Neste diapasão, a legislação internacional é clara quanto ao tema, proibindo o uso 
de qualquer tipo de tortura e em qualquer situação, estando prevista como cláusu-
la inderrogável no art. 2.2 da Convenção contra a Tortura, art. 4 do Pacto Interna-
cional de Direitos Civis e Políticos, art. 27.2 da Convenção Americana de Direitos 
Humanos e art. 15.2 da Convenção Européia de Direitos Humanos.

gundo pelo crime de constrangimento ilegal (“Nötigung”). Em 2005, o condenado Gäfgen ingressa com 
ação contra a República Federal da Alemanha na Corte Europeia de Direitos Humanos, alegando que sua 
condenação baseou-se em ameaça de tortura, considerada por ele“a mais massiva violação de Direitos 
Humanos e da proibição de tortura comprovadamente acontecida na Alemanha do pós-guerra”. A ação 
foi rejeitada. O tribunal reconheceu que o direito do demandante fora efetivamente violado pelo estado 
alemão: embora não houvesse tortura, as ameaças equivaliam a um “tratamento desumano”. Também 
proclamou que nada, nem o salvamento de vidas pode justificar a prática da tortura no Direito interna-
cional, ou mesmo alguma violação aos direitos consagrados no art. 6º parágrafo 3º da Convenção Eu-
ropeia dos Direitos Humanos. No entanto, considerou a Corte Europeia que a condenação de Gäfgen 
resultou da prova indiciária e de sua confissão, anteriores à ameaça de tortura, e da materialidade do 
cadáver encontrado no local que ele indicou. E que a posterior condenação do Chefe de Polícia e seu au-
xiliar, com explícito reconhecimento pelos tribunais alemães de que seus direitos fundamentais efetiva-
mente foram violados trouxe reparação satisfatória ao demandante que, só por isso, não tinha direito à 
impunidade ou mesmo à retomada de seu processo.

20 Disponível em:<http:www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/iwplist265> Acesso em: 20 set. 2005.
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Também entendemos que depois das atrocidades ocorridas durante a segunda 
guerra mundial, tais instrumentos internacionais devem ser continuamente de-
fendidos e respeitados. Argumenta ainda Alain Aeschlimann, Chefe da Divisão 
de Proteção do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) :

Sin embargo, las normas acordadas a nivel internacional son mucho más estrictas 
cuando distinguen lo que es humano y legal de lo que no lo es. El derecho interna-
cional, así como la mayor parte de las legislaciones nacionales, prohíbe compor-
tamientos muy diversos, como los ultrajes contra la dignidad personal, los actos 
de violencia que atentan contra la vida, la salud y el bienestar, cualquier forma de 
atentado al pudor, cualquier nivel de brutalidad, los tratos o castigos inhumanos, 
crueles, humillantes o degradantes, la coerción física o moral, la intimidación, y la 
mutilación o cualquier otra forma de castigo corporal.21

As pessoas que defendem o uso limitado da tortura, aproveitam as preocupações 
da opinião pública em relação a violência, para justificar a utilização de maus tra-
tos durante os interrogatórios. Em muitas ocasiões ocorridas no Brasil, podemos 
observar que, diante desta insegurança vivida por todos, a sociedade, de certa 
forma, urge por uma resposta imediata, que pode significar uma atuação dura da 
polícia, resultando em “mortes informais” e torturas. A sociedade, muitas vezes, 
está impregnada do sentimento de vingança. Deseja que o bandido seja efetiva-
mente eliminado da sociedade, seja como seja.

É evidente que a tortura não pode constituir a resposta do Estado para o controle 
da violência. E repetindo as palavras de Roxin: “[...] pero esto no legitima al Estado 
para atacar por su parte la dignidad humana del autor porque su superioridad mo-
ral frente al delincuente reside precisamente en que no utiliza los mismos medios 
que éste”22. E da mesma forma, seguimos argumentando que o Estado não pode 
proteger a legalidade utilizando de meios ilegais, pois isto seria um contra-senso.

Neste diapasão compartimos com as opiniões acima aludidas, pois entendemos 
que o Estado está obrigado a proteger a vida e a dignidade humana de seus cida-
dãos na medida do possível, dentro dos limites estabelecidos para a atuação de um 
Estado de direito.

21 Disponível em <http:www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/iwplist265> Acesso em: 20 set. 2005.
22 Conferência ministrada por ClausRoxin, catedrático emérito de Derecho Penal de laUniversidad de Mu-

nich (Alemania), realizada na Universidade Pablo de Olavide de Sevilla no dia 04 de março de 2004.
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Menciona Tomás y Valiente sobre a eficiencia da tortura: 

[...] pero como procedimiento para averiguar la verdad, aunque ciertamente falle 
en muchos casos y pese a que provocará con toda seguridad más confesiones vera-
ces, es innegable que resulta mucho más eficaz que cualquier rito mágico ordálico. 
Sobre todo teniendo en cuenta que su eficacia opera en un doble sentido: como 
medio para descubrir la verdad, y como instrumento para intimidar al torturado 
y a quienes se sienten potencialmente en su lugar. Si no fuera eficaz la tortura en 
su doble efecto inquisitivo e intimidativo, no estaríamos aquí y ahora hablando 
de ella; si no fuese eficaz no sería, como ha sido y tal vez sigue en cierta medida 
siendo, procedimiento empleado en períodos de fortalecimiento del poder, y en 
función principalmente de los delitos que hayan podido o puedan poner en cues-
tión los mecanismos y resortes últimos de ese mismo poder.23

Tomás y Valiente argumenta que a tortura é eficaz, não tanto para o descobri-
mento da verdade, mas como instrumento intimidativo do Estado. Reflete o au-
tor que mesmo que seja eficaz, como podemos conseguir que o Estado opte por 
renunciar o uso da tortura e aceite cumprir as medidas desta renúncia? Conclui 
que para que exista esta renúncia, o próprio Estado deve reconhecer que por cima 
da eficácia repressiva da tortura existem outros valores. É missão do Direito e de 
todas as pessoas lutarem pelo máximo de respeito aos direitos humanos. Naspala-
vras de Tomás y Valiente: “[...] No hay nada en la creación más importante ni más 
valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre”24.

Roxin analisa também o debate internacional dos casos das “ticking time bomb 
situations”, ou seja, casos nos quais aquele que coloca uma bomba é detido pela 
Polícia, mas não quer revelar o esconderijo da bomba, ainda que sua explosão seja 
iminente e milhões de pessoas estão ameaçadas. Reflete que nestes casos, o autor 
da tortura está convencido de que sua atuação se dirige a manter o bem jurídico e 
salvaguardar a vida, elegendo o único caminho eficaz e com grande probabilidade 
para a sua proteção. E ainda, que se trata de uma situação singular, que provavel-
mente não voltará a ocorrer. Neste caso, entende Roxin:

[...] me parece discutible bajo las circunstancias mencionadas, que naturalmente 
tendrían que ser precisadas, todavia, una exclusión de responsabilidad supralegal. 

23 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. La tortura judicial em Espana. Barcelona: Crítica, 2000. p.209.
24 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. La tortura judicial em Espana, p.235.
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Y ello porque la ley tiene que ser dura e inflexible en la determinación de lo justo y 
lo injusto cuando se trata de una norma fundamental como la prohibición de tor-
tura. Pero en la cuestión de si el autor tiene que ser castigado en casos ético-socia-
les extremos tampoco es necesario que la justicia tenga corazón de piedra sino que 
puede ser indulgente, como hace en otras situaciones extremas y de conflicto.25

Díaz Pita explica que nos países democráticos que vivenciam uma luta antiter-
rorista, existem duas caras: uma é a investigação dentro da legalidade, de grupos 
terroristas e de suas atividades; e a outra é mais sinistra, pois é levada a cabo por 
membros dos Corpos e Forças de Segurança do Estado, que atuam fora da cober-
tura legal de um Estado democrático.

Díaz Pita argumenta:

[...] los casos encuentra, as veces, una justificación en virtud de la desestabilización 
política y las sequelas de muerte, lesiones y daños que los atentados de estos grupos 
dejan como rastro. Y esta justificación há llegado, incluso, a reflejarse en la ampli-
tud de las exigencias para considerar una conducta como constitutiva de tortura.
[...] En efecto no se trata aquí más que de la justificación del uso de la tortura en 
aquellos países con problemas graves de terrorismo [...].26

Neste diapasão Silva Franco mencionando Joan Queral Jimenez fala do quadro 
sócio-político espanhol, também pertinente em relação à realidade brasileira:

Suele argumentarse que ante la brutalidad de los hechos terroristas, el empleo de 
métodos expeditivos, aunque prohibidos por la Ley, pueden justificarse. Ello es un 
craso error por varios motivos. El primero de ellos es que no existe razón que mue-
va a comportarse como un caballero a quien tortura al presunto terrorista cuando 
se halla en presencia de otro tipo de delincuente; o dicho de otro modo: la tortura 
es una práctica progresiva que no conoce límites; hoy puede ser el terrorismo y 
mañana el tráfico de drogas o siempre el oponente político o el ratero. La segunda 
razón estriba en la más crasa de las incompetencias profesionales por parte de las 
autoridades y funcionarios policiales, apoyada por ciertas connivencias en otros 
sectores, cuanto más violenta y organizada es la delincuencia, tal como ocurre con 
el terrorismo y otras modalidades de bandolerismo moderno, a respuesta policial 
tiene que ser más sofisticada y mucho menos visceral. Esperar un comportamien-

25 Conferência ministrada por Claus Roxin, catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad de 
Munich (Alemania), realizada na Universidade Pablo de Olavide de Sevilla no dia 04 de março de 2004.

26 DÍAZ PITA, Maria del Mar. El bien jurídico protegido en los nuevos delitos de tortura y atentado contra 
la integridad moral. Estúdios Penales y Criminológicos, Santiago de Compostela, p. 25-102, 1997.
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to gentil y cooperativo por parte de un (presunto) delincuente es un soberano dis-
late. Lo difícil no es saltar la Ley a la tolera - máxime cuando se sabe de básicas com-
plicidades, apoyoso y aplausos -; lo difícil es cumplir con la función de prevención 
y de averiguación de los hechos punibles siguiendo las pautas de la Ley; y, para eso, 
en primero lugar, hay que conocer la Ley.27

Ainda neste sentir menciona Tamarit Sumalla:

Por sus particulares características la tortura no admite otras causas de exención 
de responsabilidad criminal que las relativas a la inimputabilidad, aunque una 
aproximación criminológica a este delito revela que tal posibilidad sería extraña a 
la realidad cotidiana. La alusión del art. 15 CE a que la tortura se prohíbe ‘en cual-
quier caso’ ha sido interpretada como la negación de toda posible justificación o ex-
culpación basada en el estado de necesidad. Tan tajante prohibición constitucional 
priva de fundamento a todo intento de contextualizar la tortura (incluso con fines 
meramente atenuatorios) en la lucha por defender el orden público democrático 
frente a la subversión terrorista y permite resolver sin ulteriores consideraciones 
supuestos académicos como la tortura infringida a un terrorista para arrancarle la 
información sobre el lugar donde ha colocado un artefacto explosivo. Además del 
carácter intangible de la dignidad humana resulta fundamental en la prohibición 
incondicional de la tortura la desconfianza hacia la misma como método eficaz 
para la averiguación de la verdad, lo cual constituye un clásico argumento aboli-
cionista que desempeñó un rol básico en la obra de Beccaria y otros reformadores. 
En la línea de lo sostenido, el art. 2.2 de la Convención de 1984 establece que ‘en 
ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de 
guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emer-
gencia pública como justificación de la tortura.28

Depois de tudo que foi esboçado, resulta óbvio dizer que a tortura é inadmissível 
em qualquer situação, inclusive nas excepcionais. Mister ressaltar que seria muito 
perigoso admitir a tortura somente para determinadas hipóteses, que são quali-
ficadas de extrema gravidade, como por exemplo, o terrorismo (bomba-relógio). 
O problema consiste na sua inevitável extensão a outros casos, podendo chegar a 
converter-se em uma prática sistemática e institucionalizada.

27 SILVA FRANCO, Alberto. Tortura. Breves anotações sobre a lei 9.4555/97. Revista Brasileira de Ciên-
cias Criminais,São Paulo, n. 19, p. 57, jul./set. 1997.p. 57.

28 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Comentarios al nuevo código penal. Barcelona: Aranzadi, 2000. p. 
867.
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Enfim, neste diapasão, a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou 
penas cruéis, desumanos ou degradantes, determina no artigo segundo sobre a 
inadmissibilidade da tortura. Argumenta este dispositivo, e outros instrumentos 
internacionais citados anteriormente, que em nenhum caso poderão invocar-
-se circunstâncias excepcionais, como ameaça ou estado de guerra, instabilidade 
política interna ou qualquer outra emergência pública, como justificação para a 
tortura. Portanto, a Convenção e demais instrumentos internacionais29 dispõe 
expressamente a inderrogabilidade da cláusula de proibição da tortura.

3. DIREITO PENAL DO CIDADÃO

Neste item faremos o estudo do Direito penal do cidadão30, fundamentado na dig-
nidade humana, princípio reitor dos direitos humanos.

29 A proibição da tortura está prevista como cláusula inderrogável no art. 2.2 da Convenção contra a Tor-
tura, art. 4 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, art. 27.2 da Convenção Americana de 
Direitos Humanos e art. 15.2 da Convenção Européia de Direitos Humanos.

30 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 1998.p.14. A palavra 
cidadania origina-se da expressão em latim civitas, que quer dizer cidade. De acordo com o ensinamento 
de Dalmo Dallari: “A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar 
ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida 
social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social”. Fazendo uma 
reflexão histórica, vale lembrar que a palavra “cidadania”foi usada na Roma antiga para indicar a situação 
política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. Desta forma, era realizada 
a classificação das pessoas para efeito de cidadania. Os estrangeiros e os escravos estavam excluídos da 
cidadania, e somente uma parte dos cidadãos romanos gozava da cidadania ativa. Apenas o cidadão ativo 
tinha o direito de ocupar cargos públicos importantes e de participar das decisões políticas, especialmen-
te através do voto.

 Segundo ensinamento da ProfªDrª Maria Garcia, proferido em Banca de Qualificação do Curso de Dou-
torado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ocorrida em 03/05/2011, a expressão “cidadão” 
denomina o titular de todos os direitos previstos na Constituição. Neste diapasão, afirma Dalmo Dallari: 
“A cidadania, que no século dezoito teve sentido político, ligando-se ao princípio da igualdade de todos, 
passou a expressar uma situação jurídica, indicando um conjunto de direitos e de deveres, jurídicos. Na 
terminologia atual, cidadão é o indivíduo vinculado à ordem jurídica de um Estado. Essa vinculação pode 
ser determinada pelo local do nascimento ou pela descendência, bem como por outros fatores, depen-
dendo das leis de cada Estado. Assim, por exemplo, o Brasil considera seus cidadãos, como regra geral, as 
pessoas nascidas em território brasileiro ou que tenham mãe ou pai brasileiro. Essa vinculação significa 
que o indivíduo terá todos os direitos que a lei assegura aos cidadãos daquele Estado, tendo também o 
direito de receber a proteção de seu Estado se estiver em território estrangeiro. Desde o começo do século 
dezenove foi estabelecida a idéia de que direitos específicos da cidadania são aqueles relacionados com 
o governo e a vida pública. Em primeiro lugar, o direito de votar e ser votado, mas a partir disso existem 
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3.1 DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS HUMANOS

Existe um estreito nexo de interdependência entre o Estado de Direito e os direi-
tos fundamentais, já que o Estado de Direito exige e implica a garantia dos direi-
tos fundamentais, enquanto que estes exigem e implicam para sua realização o 
Estado de Direito. Desta forma, a conceituação dos direitos fundamentais deter-
mina a própria significação do poder público, ao existir uma íntima relação entre 
o papel assinado a tais direitos e o modo de organizar e exercer as funções estatais.

Os direitos fundamentais constituem a principal garantia com que contam os 
cidadãos de um Estado de Direito de que o sistema jurídico e político em seu con-
junto se orientará frente ao respeito e a promoção da pessoa humana. Deste modo, 
os direitos fundamentais apresentam-se na normativa constitucional como um 
conjunto de valores objetivos básicos e como marco de proteção das situações ju-
rídicas subjetivas.

Segundo Perez Luño:

En su significación axiológica objetiva los derechos fundamentales representan el 
resultado del acuerdo básico de las diferentes fuerzas sociales, logrado a partir de 
relaciones de tensión y de los consiguientes esfuerzos de cooperación encamina-
dos al logro de metas comunes. Por ello, corresponde a los derechos fundamenta-
les un importante cometido legitimador de las formas constitucionales del Estado 
de Derecho, ya que constituyen los presupuestos del consenso sobre el que se debe 
edificar cualquier sociedad democrática; en otros términos, su función es la de sis-
tematizar el contenido axiológico objetivo del ordenamiento democrático al que 
la mayoría de los ciudadanos prestan su consentimiento y condicionan su deber 
de obediencia al Derecho. Comportan también la garantía esencial de un proceso 
político libre y abierto, como elemento informador del funcionamiento de cual-

outros direitos exclusivos dos cidadãos. Entre esses se acha o direito de ser membro do Tribunal do Júri, 
além do direito de ter um cargo, emprego ou função na Administração Pública. Como inovação, foi dado 
ao cidadão o direito de apresentar projetos de lei, por meio de iniciativa popular, tanto ao Legislativo fe-
deral quanto às Assembléias Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais. Foi assegurado também 
o direito de participar de plebiscito ou referendo, quando forem feitas consultas ao povo brasileiro sobre 
projetos de lei ou atos do governo. Além disso, foi atribuído também aos cidadãos brasileiros o direito 
de propor certas ações judiciais, denominadas garantias constitucionais, especialmente previstas para 
a garantia de direitos fundamentais. Entre essas ações estão a Ação Popular e o Mandado de Segurança, 
que visam impedir abusos de autoridades em prejuízo de direitos de um cidadão ou de toda a cidadania”.
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quier sociedad pluralista.31

Em sua dimensão subjetiva os direitos fundamentais determinam a tutela da li-
berdade, autonomia e segurança da pessoa em frente ao poder e aos demais mem-
bros do corpo social. Desta forma, no constitucionalismo atual os direitos fun-
damentais desempenham uma dupla função: no plano subjetivo seguem atuando 
como garantias da liberdade individual, acrescentada da defesa de aspectos sociais 
e coletivos da subjetividade. Por outro lado, no plano objetivo os direitos funda-
mentais assumiu uma dimensão institucional, a partir da qual seu conteúdo deve 
funcionalizar-se para a consecução dos fins e valores constitucionalmente pro-
clamados. 

Neste sentido, menciona Perez Luño, referindo-se ao Tribunal Constitucional 
Espanhol:

Nuestro Tribunal constitucional ha sabido captar puntualmente esta nueva situa-
ción al aludir al ‘doble carácter que tinen los derechos fundamentales. En primer 
lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los indi-
viduos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en 
cuanto garantizan un status jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. 
Pero, al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de 
la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una conviven-
cia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, 
más tarde, en el Estado social de Derecho o el Estado social y democrático de De-
recho, según la fórmula de nuestra Constitución (art. 1,1). (STC de 14 de julio de 
1981, en BJC, 1981, n. 5, p. 331).32

Os termos “direitos humanos” e “direitos fundamentais” são utilizados muitas 
vezes, como sinônimos. Entretanto, a Doutrina busca explicar o respectivo alcan-
ce de cada uma das referidas expressões. Desta forma, os direitos fundamentais se 
designam aos direitos positivados no nível interno, enquanto que a expressão “di-
reitos humanos” seria usada para denominar os direitos naturais positivados nas 
declarações e convenções internacionais, assim como aquelas exigências básicas 
relacionadas com a dignidade, liberdade e igualdade da pessoa.33

31 PEREZ LUÑO, Antonio E. Los derechos fundamentales. 8. ed. Madrid: Tecnos, 2004. p. 21.
32 PEREZ LUÑO, Antonio E. Los derechos fundamentales, p. 23.
33 VERGÉS RAMÍREZ, Salvador. Derechos humanos: fundamentación. Madrid: Tecnos, 1997. p.16. Se-

gundo este autor, define os direitos humanos, nos seguintes termos: “Aquellas exigencias que brotan 



296

As Novas Fronteiras do Direito

Argumentam Piovesan e Carvalho, fazendo alusão a concepções de outros auto-
res:

Os direitos humanos refletem um construído axiológico, a partir de um espaço 
simbólico de luta e ação social. No dizer de Joaquín Herrera Flores, compõem uma 
racionalidade de resistência, na medida em que traduzem processos que abrem 
e consolidam espaços de luta pela dignidade humana. Invocam uma plataforma 
emancipatória voltada à proteção da dignidade humana. No mesmo sentido, Celso 
Lafer, lembrando DanièleLochak, realça que os direitos humanos não traduzem 
uma história linear, não compõem a história de uma marcha triunfal, nem a histó-
ria de uma causa perdida de antemão, mas a história de um combate.34

Argumenta a autora que o movimento de internacionalização dos direitos huma-
nos surgiu no pós-guerra, como “resposta às atrocidades e aos horrores cometidos 
durante o nazismo”. Menciona ainda que a barbárie do totalismo significou a ne-
gação do valor da pessoa humana, e arremata que a Segunda Guerra significou a 
ruptura com os direitos humanos, enquanto o Pós-Guerra deveria significar sua 
reconstrução.

Piovesan acrescenta que na era Hitler o Estado foi apresentado como o grande 
violador dos direitos humanos, e aquele período foi marcado pela lógica da des-
truição e descartabilidade da pessoa humana, resultando no encaminhamento de 
18 milhões de pessoas para campos de concentração, com a morte de 11 milhões, 
sendo 6 milhões de judeus (além de comunistas, homossexuais e ciganos), diante 
do legado nazista, de condicionar a titularidade de direitos apenas para determi-
nada raça (raça pura ariana).35

Ainda tratando da concepção dos direitos humanos, menciona Perez Luño:

Los derechos humanos suelen venir entendidos como un conjunto de faculdades 
e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la 

de la propia condición natural de la persona humana, y que, por ende, reclaman su reconocimiento, su 
respeto e incluso su tutela y promoción por parte de todos; pero especialmente de quienes estén consti-
tuidos en autoridad”.

34 PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana PaulaVaz de. Direitos humanos e direito do trabalho. São 
Paulo: Atlas, 2010.p.5.

35 PIOVESAN, Flávia. Código de direito internacional dos direitos humanos anotado. São Paulo: DPJ, 2008. 
p.5.
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dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas po-
sitivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. En 
tanto que con la noción de los derechos fundamentales se tiende a aludir a aquellos 
derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la ma-
yor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una 
tutela reforzada.36

Os direitos humanos reúnem em sua significação descritiva aqueles direitos e 
liberdades reconhecidas nas declarações e convenções internacionais, abarcan-
do também aquelas exigências mais radicalmente vinculadas ao sistema de ne-
cessidades humanas, e que deviam ser objeto de positivação, mas não foram. Por 
seu turno, os direitos fundamentais possuem um sentido mais preciso e estrito, 
pois descrevem somente o conjunto de direitos e liberdades jurídica e institucio-
nalmente reconhecidos e garantidos pelo Direito positivo. Portanto, os direitos 
fundamentais tratam-se de direitos delimitados espacial e  temporalmente, cuja 
 denominação responde a seu caráter básico ou fundamentador do sistema jurídi-
co político do Estado de Direito.

Piovesan menciona que vem fortalecendo a idéia de que a proteção dos direitos 
humanos não deve se reduzir ao domínio reservado do Estado, porque revela 
tema de legítimo interesse internacional. Aduz resumidamente:

Esta concepção inovadora aponta a duas importantes conseqüências: 1ª) a revi-
são da noção tradicional de soberania absoluta do Estado, que passa a sofrer um 
processo de relativização, na medida em que são admitidas intervenções no plano 
nacional em prol da proteção dos direitos humanos; isto é, transita-se de uma con-
cepção ‘hobbesiana’ de soberania centrada no Estado para uma concepção ‘kantia-
na’ de soberania centrada na cidadania universal; 2ª) a cristalização da idéia de que 
o indivíduo deve ter direitos protegidos na esfera internacional, na condição de 
sujeito de direito.37

Deste modo, anuncia-se o fim da era em que o Estado soberano tratava seus na-
cionais como se fora um problema de jurisdição doméstica. Neste cenário, surge 
a Declaração universal de 1948, introduzindo a concepção de direitos humanos, 
marcada pela universalidade e indivisibilidade destes direitos. Conforme explica 
Flávia Piovesan, “universalidade” porque clama pela extensão universal dos direi-

36 PEREZ LUÑO, Antonio E. Los derechos fundamentales, p. 46.
37 PIOVESAN, Flávia. Código de direito internacional dos direitos humanos anotado, p.9.
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tos humanos, sob a crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a 
titularidade de direitos, considerando o ser humano como um ser essencialmente 
moral, dotado de unicidade existencial e dignidade, esta como valor intrínseco à 
condição humana”. E acrescenta que “indivisibilidade porque a garantia dos di-
reitos civis e políticos é condição para a observância dos direitos sociais, econômi-
cos e culturais e vice-versa”38. 

Deste modo a autora reflete a necessidade de um sistema global em que são adota-
dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos no âmbito da ONU, 
com amplo alcance, que são monitorados por Comitês instituídos pelos próprios 
tratados, como órgãos políticos e outros quase judiciais.

Piovesan e Carvalho ao mencionar sobre os direitos humanos esclarecem que:

Ao final da Segunda Guerra Mundial, emerge a grande crítica e repúdio à idéia de 
um ordenamento jurídico indiferente a valores éticos, captado pela ótica mera-
mente formal. Intenta-se a reaproximação da ética e do Direito e, nesse esforço, 
surge a força normativa dos princípios, especialmente, do princípio da dignidade 
humana. Há um reencontro com o pensamento kantiano, com as idéias de mora-
lidade, dignidade, Direito cosmopolita e paz perpétua. Para Kant, as pessoas e, em 
geral, qualquer espécie racional devem existir como um fim em si mesmo e jamais 
como um meio, a ser arbitrariamente usado para este ou aquele propósito. Os ob-
jetos têm, por sua vez, um valor condicional, enquanto irracionais, por isso, são 
chamados “coisas”, substituíveis que são por outras equivalentes. Os seres racio-
nais, ao revés, são chamados “pessoas”, porque constituem um fim em si mesmo, 
têm um valor intrínseco absoluto, são insubstituíveis e únicos, não devendo ser 
tomas meramente como meios. As pessoas são dotadas de dignidade, na medida 
em que têm um valor intrínseco. Deste modo, ressalta Kant, deve-se tratar a hu-
manidade, na pessoa de cada ser, sempre como um fim mesmo, nunca como um 
meio. Adiciona Kant que a autonomia é a base da dignidade humana e de qualquer 
criatura racional. Lembra que a idéia de liberdade é intimamente conectada com a 
concepção de autonomia, por meio de um princípio universal da moralidade, que, 
idealmente, é o fundamento de todas as ações de seres racionais.39

Vejamos minuciosamente no próximo item sobre o princípio da dignidade hu-
mana, fonte do sistema protetivo internacional dos direitos humanos.

38 PIOVESAN, Flávia. Código de direito internacional dos direitos humanos anotado, p.10.
39 PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana PaulaVaz de. Direitos humanos e direito do trabalho, p. 7.
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3.2 O RECONHECIMENTO DA DIGNIDADE HUMANA COMO FUNDAMEN-
TO DA ORDEM POLÍTICA E DA PAZ SOCIAL NA PERSPECTIVADO DIREITO 
PENAL DO CIDADÃO.

O alcance da dignidade humana representa a pedra angular do edifício dos direi-
tos humanos, e, por corolário, do direito penal do cidadão. Primeiro, porque tem a 
função de dar suporte e coesão unitária aos direitos humanos. Segundo, em virtu-
de da conexão interna que apresenta a dignidade com os direitos humanos. 

Neste estudo do tema quiçá vale a pena recordar as palavras de Dela Mata Bar-
ranco e Pérez Machío, que reflexiona sobre o conteúdo da dignidade humana e da 
integridade moral:

La dignidad humana, debe recordarse, se presenta como una síntesis de la totali-
dad de las dimensiones físicas o espirituales específicas de la persona, que inspira 
y fundamenta los derechos inviolables inherentes a la misma. Se configura en tal 
sentido como un principio regulativo que inspira y fundamenta todos y cada uno 
de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra el de la integridad mo-
ral, al que su condición como tal le otorga tanto un especial reconocimiento cons-
titucional como un singular vínculo con la dignidad humana.40

Segundo ensinamento de Cerezo Mir:

La referencia a la dignidad de la persona humana es transcendental, pues según 
filósofos del Derecho de las más diversas orientaciones el respeto a la dignidad de 
la persona humana es un principio material de justicia de validez a priori. Si el De-
recho no quiere ser mera fuerza, mero terror, si quiere obligar a los ciudadanos en 
su conciencia, ha de respetar la condición del hombre como persona, como ser res-
ponsable, como un ser capaz de regir-se por los criterios del sentido, de la verdad 
y del valor (de lo que tiene sentido o es absurdo, de lo verdadero o de lo falso, de lo 
que es valioso y de lo que no es).41

Acrescenta o penalista espanhol que:

40 DE LA MATA BARRANCO, Norberto J.; PÉREZ MACHÍO, Ana I.El concepto de trato degradante en el 
delito contra la integridad moral del art. 173.1 del Código Penal. Revista Penal la Ley, Madrid, n. 15, p. 
45-68, 2005. p. 52. 

41 CEREZO MIR, José. Temas fundamentales del derecho penal. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni Editores, 
2001.t. I, p. 364.
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El respeto a la dignidad de la persona humana aparece en la mencionada corriente 
de la moderna Filosofia del Derecho europeo, como un límite inmanente al Dere-
cho positivo. Se considera, como hacía ya Radbruch, que no hay más Derecho que 
el Derecho positivo, pero no todo Derecho positivo es Derecho. Hay preceptos que 
aunque emanen de la autoridad competente y su cumplimiento pueda ser impues-
to por la fuerza carecen de obligatoriedad en conciencia, no son Derecho, si supo-
nen una grave infracción del respeto debido a la dignidad de la persona humana.42

Atualmente existe uma profunda consciência social universal do respeito à dig-
nidade da pessoa. Conforme observamos no capítulo anterior, este respeito é 
demonstrado através das diversas legislações nacionais e Declarações Internacio-
nais. Entretanto, segue difícil precisar a conceituação da dignidade, permanecen-
do de abstrata e difícil apreensão.

De acordo com o Dicionário Aurélio - século XXI, a expressão “dignidade” pode 
ser conceituada das seguintes formas: a) cargo e antigo tratamento honorífico; b) 
função, honraria, título ou cargo que confere ao indivíduo uma posição graduada. 
(ex.: foi elevado à dignidade de reitor); c) autoridade moral, honestidade, honra, 
respeitabilidade, autoridade (ex.: é pessoa de alta dignidade); d) decência, decoro 
(ex.: manteve-se em todo o incidente com perfeita dignidade); e) respeito a si mes-
mo, amor-próprio, brio, pundonor (ex.: empobrecido ao extremo, sabe conservar 
a dignidade).43

A palavra “dignidade” deriva do latim dignitas, que significa virtude, honra consi-
deração. Entende-se, em regra, a qualidade moral que, possuída por uma pessoa, 
serve de base ao próprio respeito em que é tida.44 Por sua vez, a palavra “digno” se 
origina do latim dignus, que significa honesto, probo, nobre, decente, merecedor, 
aquele que tem méritos.

No Direito Comparado, podemos mencionar que a Constituição Italiana de 1947 
determina em seu artigo 2 que: “La República reconece e garantiza los derechos 
inviolables del hombre, sea como individuo, sea en las formaciones sociales don-

42 CEREZO MIR, José. Temas fundamentalesdelderecho penal, t. I, p. 364.
43 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa.

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
44 GARCIA, Maria. Limites da ciência: a dignidade da pessoa humana - a ética da responsabilidade. São Pau-

lo: Revista dos Tribunais, 2004.p. 272. 
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de se desenvuelve su personalidad. Y requiere el cumplimiento de los deberes ab-
solutos de solidariedad política, económica y social”. Por sua vez, a Constituição 
Alemã de 1949 determina em seu artigo 1.1 que: “La dignidad del hombre es in-
tangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público”. No artigo 
2.1 esta mesmaConstituição declara que: “Todos tienen derecho al libre desen-
volvimiento de su personalidad, siempre que no vulneren los derechos de otros, 
ni atenden al orden constitucional y a la ley moral”. A Constituição Francesa de 
1958 diz que: “El pueblo francés proclama solemnemente su vinculación a los de-
rechos del hombre y a los princípios de la soberania nacional; tal como han sido 
definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el Preámbu-
lo de la Constituición de 1946”45. A ConstituiçãoEspanhola, no art. 10.1, dispõe: 
“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social”. E por fim, a Constituição Fede-
ral Brasileira de 1988 declara no seu art. 1o, inciso III, que a República Federativa 
do Brasil “tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana”.

A dignidade é um valor intrínseco à condição humana, ou seja, não depende de 
fatores externos. A dignidade humana reside no fato de que o ser humano é um 
ser único, insubstituível, dotado de intimidade, inteligência, vontade, liberdade, 
capacidade de amar e de interagir com os demais. Portanto, algo digno é algo que 
deve ser sempre respeitado e bem tratado, porque é valioso por si mesmo, e não 
por sua utilidade para isto ou aquilo.

O reconhecimento da dignidade da pessoa como fundamento do Direito implica 
em identificar o ser humano com sua condição de pessoa. Desta forma, nos dias 
de hoje, não existe ser humano que não seja pessoa, como ocorreu nos tempos da 
escravidão. Tampouco podem existir diferentes classes de pessoa, como acontecia 
na sociedade feudal. Neste sentir argumenta Joaquín Arce y Flórez-Valdés: “[...] la 
persona, ante el Derecho, há llegado a dar expresión unívoca a una dignidad que 
no es susceptible de medida ni de variabilidad, toda persona, por serlo, tiene el 
mismo coeficiente de dignidad”46.

45 GARRIDO FALLA, Fernando. Comentarios a la constitución. 3. ed. Madrid: Civitas, 2001. p. 195.
46 ARCE Y FLÓREZ-VADÉS, Joaquín. Los princípios generales del derecho y su formulación constitucio-

nal. Madrid: Editorial Civitas, 1990. p.147.
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No sentir de Fernández García: 

[...] voy a entender la noción de dignidad humana como el valor de cada persona, 
el respeto mínimo a su condición de ser humano, respeto que impide que su vida o 
su integridad sea sustituida por otro valor social. Además utilizaré el principio de 
la dignidad de la persona humana como fuente de los valores de autonomía, segu-
ridad, libertad y igualdad, que son los valores que fundamentan los distintos tipos 
de derechos humanos.47

Montano entende que:

Dignidad es bondad por sí misma, utilidad, bondad para otra cosa. Es la superio-
ridad o elevación en la bondad y, a su vez, la interioridad o profundidad de seme-
jante realeza. Es la suprema valía interior del sujeto que la ostenta. Es una indepen-
dencia interior. Es aquella excelencia o encubramiento correlativos a un tal grado 
de interioridad que permite al sujeto manifestarse como autónomo: que se apoya 
o sustenta en sí mismo. Es sinónimo de majestad y de realeza.48

Muguerza afirma: 

El ser humano es un sujeto moral, lo que equivale a decir que es un fin en si mis-
mo, y que en esa subjetividad, de la que brotan indisociablemente unidas nuestra 
autoconciencia y nuestra autodeterminación, es donde, en fin, radica la dignidad 
humana, esto es, aquello que hace que seamos sujetos y no objetos. Por eso la digni-
dad personal es la quintaesencia de los derechos humanos: el derecho a ser sujeto 
de derechos.49

Para Díaz Pita50 a dignidade humana reside na autonomia moral do indivíduo e 
na consideração do ser humano como fim em sí mesmo51. Para Vives Anton “el 

47 FERNÁNDEZ GARCIA, Eusebio. Dignidade humana y ciudadanía cosmopolita. Madrid: Dykinson, 
2001. p.20.

48 MONTANO, Pedro J. La dignidad humana como bien jurídico tutelado por el derecho penal. Santiago: 
UniversitasFriburgensis, 1997.

49 GRIMA LIZANDRA, Vicente. Los delitos de tortura y tratos degradantes por funcionáriospublicos. Va-
lencia: Tirant lo Blanch, 1998. p. 63.

50 DÍAZ PITA, Maria del Mar. El bien jurídico protegido en los nuevos delitos de tortura y atentado contra 
la integridad moral. Estúdios Penales y Criminológicos, p. 59.Segundo Díaz Pita comentando Garrido 
Falla “por dignidad humana hay que entender la propia cualidad de ser humano y el respeto a esa cuali-
dad que todos tenemos por el hecho de ser personas. O sea, la superioridad o importancia que se le conce-
de a una persona por el simple hecho de serlo y con independencia de la forma en que se comporte”.

51 GRIMA LIZANDRA, Vicente. Los delitos de tortura y tratos degradantes por funcionáriospublicos, p. 
62.
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hombre há de ser tratado en la totalidad de sus relaciones como sujeto y no como 
objeto; toda instrumentalización del sujeto de derecho implica un ataque a la 
esencia misma de la dignidad de la persona”52. E para Kriele o homem tem que 
ser considerado sempre e preferivelmente como sujeito, fundamentada sempre 
na liberdade. Menciona que “en la medida en que es libre, no se le puede imponer 
necesariamente su destino por las circunstancias externas, sino que él mismo lo 
configura”53.

Essa liberdade fundamenta-se na sua autonomia, pressupõe que somente o ho-
mem pode dirigir-se por se mesmo, de acordo com sua própria meta. Montano 
explica com muita propriedade:

Los animales, más que moverse son movidos. Por ejemplo, en presencia del agua 
un perro sediento no tiene outra opción que la de calmar su sed. Al contrário el 
hombre hambriento o sediento, puede decidir, por razones de la más diversa índo-
le, aplazar el momento en que esas pulsiones fisiológicas sean satisfechas. Y como 
algo similar sucede en las distintas circunstancias que configuran su existencia, 
cabe afirmar que el hombre goza de un cabal dominio sobre los actos que han de 
conducirlo a sus distintos objetivos. Encierta forma, essu próprio modelador y 
creador.54

Portanto, o homem é digno porque é livre; ou seja, é senhor de suas operações. A 
liberdade é um índice da inegável grandeza do ser humano. Ademais, o homem 
é como um diamante ou uma obra de arte, que gozam de valores por se mesmas, 
porque constituem exemplares únicos em sua espécie. Por isso, a quantidade 
não conta para nada. Ou seja, a pessoa não pode ser sacrificada contra sua vonta-
de, ainda quando tal sacrifício signifique o bem de muitos, a exemplo do caso da 
bomba-relógio (terrorismo), em que se cogita a possibilidade de sacrificar um em 
prol de uma determinada coletividade.

52 GRIMA LIZANDRA, Vicente. Los delitos de tortura y tratos degradantes por funcionários publicos, p. 
62.

53 GRIMA LIZANDRA, Vicente. Los delitos de tortura y tratos degradantes por funcionários publicos, p. 
62.

54 MONTANO, Pedro J. La dignidad humana como bien jurídico tutelado por el derecho penal, p. 140.
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Como menciona Montano: “el ser humano propiamente no tiene un cuerpo, sino 
que lo es. Su cuerpo goza, participadamente, de la misma dignidad constitutiva 
que corresponde al alma que es por donde le viene su ser-personal”55.

Por fim, o reconhecimento da qualidade de pessoa a todo o ser humano e a consa-
gração da dignidade de todas as pessoas, justifica-se no pensamento de Kant. Ou 
seja, de que o homem tem um fim próprio, diferentemente de todas as coisas. Des-
ta forma, o homem é um “ser de fins”, frente aos seres que lhe rodeia. Aindaneste 
sentir argumenta González Pérez: “la dignidad de la persona no es superioridad 
de um hombre sobre outro, sino de todo hombre sobre los seres que carecen de 
razón”. Neste entendimento, Tomás y Valiente afirma que a dignidade constitui 
atributo do homem, de todo homem, e de qualquer homem.56

Muitas pessoas escreveram a respeito da dignidade, mas certamente Kant é quem 
marca com maior precisão uma definição do que seja esta tão abstrata expressão.

Kant afirma que: “Aquello que constituye la condición para que algo sea fin en 
sí mismo, eso no tiene meramente valor relativo o precio, sino un valor interno, 
esto es dignidad”57. Refletindo o imperativo categórico de Kant, entendemos que 
todo homem, como fim em si mesmo não pode ser utilizado meramente como 
um meio e tratado como uma coisa. Desta forma, todo homem detém um valor 
intrínseco, que é a dignidade.

Todo ser racional, ou seja, todo homem possui um valor que não é relativo, que 
não pode ser substituído por alguma outra coisa equivalente. Segundo Kant, a dig-
nidade consiste neste valor. A dignidade não tem preço, porque é superior, não 
permitindo nenhuma equivalência.58

55 MONTANO, Pedro J. La dignidad humana como bien jurídico tutelado por el derecho penal, p. XXII.
56 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. La tortura judicial em Espana, p.148.
57 GRIMA LIZANDRA, Vicente. Los delitos de tortura y tratos degradantes por funcionários publicos, 

p.60.
58 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1999.p. 277. Esta interpretação 

de Nicola Abbagnano ressalta que a dignidade como princípio da dignidade humana é entendida como 
a exigência anunciada por Kant como segunda fórmula do imperativo categórico: “Age de tal forma que 
trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre também como um fim 
e nunca unicamente como um meio”. Esse imperativo estabelece que todo homem, aliás, todo ser racional, 
como fim em si mesmo, possui um valor não relativo (como é, por ex., um preço), mas intrínseco, ou seja, a 
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Nas palavras de Kant: 

El hombre y, en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no sólo 
como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas  

sus acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres 
racionales, ser considerado al mismo tiempo como un fin.59

E explicando melhor, Kant continua argumentando:

El valor de todos los objetos que podemos obtener por medio de nuestras accio-
nes es siempre condicionado. Los seres cuya existencia no descansa en nuestra 
voluntad, sino en la naturaleza, tienen, empero, si son seres irracionales, un valor 
meramente relativo, como medios, y por eso se llaman cosas; en cambio, los seres 
racionales llámense personas porque su naturaleza los distingue ya como fines en 
sí mismos, esto es, como algo que no puede ser usado meramente como medio, y, 
por tanto, limita en ese sentido todo capricho (y es un objeto del respeto).60

Desta forma, argumenta Grima Lizandra: 

Tradicionalmente se dice que la dignidad humana es la categoría predicable de 
todo hombre por el mero hecho de serlo y que, diferenciándolo del resto de seres y 
objetos del mundo, significa considerarlo libre y con iguales derechos que los de-
más seres humanos. La dignidad humana supone considerar al hombre libre, en el 
sentido de capaz de elección, con voluntad de autodeterminación. Y de otro lado, 
la dignidad humana también exige la igualdad de derechos de todos los hombres, 
la proclamación de la existencia de una única categoría de hombres.61

Neste sentido, entendemos que a dignidade consiste no ponto diferencial. Ou seja, 
a dignidade humana constitui característica da pessoa humana, diferenciando-a 
dos demais seres vivos e dos objetos.

dignidade. Argumenta Abbagnano que o que tem preço pode ser substituído por alguma outra coisa equi-
valente; o que é superior a qualquer preço, e por isso não permite nenhuma equivalência, tem dignidade. 
Entende ainda que substancialmente, a dignidade de um ser racional consiste no fato de ele não obedecer a 
nenhuma lei que não seja também instituída por ele mesmo.

59 GRIMA LIZANDRA, Vicente. Los delitos de tortura y tratos degradantes por funcionários publicos, 
p.60.

60 GRIMA LIZANDRA, Vicente. Los delitos de tortura y tratos degradantes por funcionários publicos, 
p.61.

61 GRIMA LIZANDRA, Vicente. Los delitos de tortura y tratos degradantes por funcionários publicos, 
p.59.
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Neste raciocínio, refletimos: 

[...] debemos partir de Kant, que hace descansar la dignidad sobre dos bases: 
de um lado, en la consideración de que el hombre es un fin en sí mismo, que no 
puede ser utilizado meramente como un medio y que no debe ser tratado cual  

una cosa; y de otro lado, en el reconocimiento de la libertad y autonomía del ser 
humano.62

Assim, participamos do entendimento supracitado de Montando, no sentido de 
que devemos analisar a dignidade em dois parâmetros: a) o homem é um fim em 
sí mesmo; b) a autonomia é o fundamento da dignidade da natureza humana e de 
toda natureza racional.

4. CONCLUSÃO

Enfim, entendemos a dignidade humana não somente como o mais valioso, o que 
não tem preço, o que exige um respeito imediato, senão também o direito a ter 
direitos. É neste sentido que também constitui o princípio reitor dos direitos hu-
manos e premissa básica para a construção do Direito penal do cidadão.

Como esclarece De la Mata Barranco e Pérez Machío63, a dignidade humana apre-
senta-se como um princípio regulativo que inspira e fundamenta todos e cada um 
dos direitos fundamentais, dentre os quais encontra-se a integridade moral, su-
primida,  em razão da inocuização do indivíduo, ou seja, de sua segregação e isola-
mento, dentro da proposta do Direito Penal do Inimigo.

Conclui-se, portanto, que a dignidade humana é o fundamento do Direito Penal 
do Cidadão, ou seja, embasa o entendimento de que apesar do indivíduo ter come-
tido um erro, ferindo a norma penal, não deve perder sua qualidade de cidadão, e, 
como tal, pode e deve ser reintegrado à sociedade. 

62 MONTANO, Pedro J. La dignidad humana como bien jurídico tutelado por El derecho penal, p. 60.
63 DE LA MATA BARRANCO, Norberto J.; PÉREZ MACHÍO, Ana I.El concepto de trato degradante en el 

delito contra la integridad moral del art. 173.1 del Código Penal. Revista Penal la Ley, 2005.
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EM BUSCA DO BEM JURÍDICO (QUASE) PERDIDO  
NO CRIME DE FALSAS DECLARAÇÕES
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Mestre em Direito 
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1. NÓTULAS PRÉVIAS

Decorridos vinte anos sobre a data da entrada em vigor do Código Penal portu-
guês, o legislador procedeu a mais uma alteração: a vigésima nona, através da Lei 
n.º 19/2013, de 20 de Fevereiro. No conjunto das normas constantes desta alte-
ração legislativa1, apenas uma delas diz respeito a um fenómeno de neocrimina-
lização. Dito de outro jeito: no horizonte modificativo da ordem jurídico-penal 
consagrado no mencionado diploma legal, só a norma do seu artigo 2.º veio criar 
um novo tipo legal de crime. Trata-se da tipificação do crime de falsas declarações 
previsto no artigo 348.º-A que, a partir de então, foi aditado ao Código Penal.

A opção de criminalizar determinados comportamentos consubstanciados na 
emanação de declarações sobre circunstâncias que não são verdadeiras, claramen-
te inscrita em uma certa ideia de política criminal, foi fortemente contestada. Não 
obstante as vozes contrárias oriundas de diversos quadrantes, a incriminação das 
falsas declarações passou a fazer parte do ordenamento jurídico-penal português. 

1 A Lei n.º 19/2013, de 21 de Fevereiro veio, ainda, introduzir alterações na parte geral do Código Penal 
(aos artigos 69.º e 120.º), na parte especial (aos artigo 132.º, 152.º, 204.º, 207.º, 213.º, 224.º, 231., 
240.º, 347.º e 359.º) e, por fim, consagrou também a primeira alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de 
Setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à protecção e 
à assistência das suas vítimas. Este diploma legal, de acordo com o disposto no seu artigo 6.º, entrou em 
vigor no trigésimo dia após a sua publicação.
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Este tipo legal de crime suscita-nos, todavia, algumas perplexidades2 que se pren-
dem, desde logo, com a própria identificação do bem jurídico protegido e, por 
isso, convoca-nos, de seguida, a algumas reflexões.

2. AS FALSAS DECLARAÇÕES NO CÓDIGO PENAL DE 1982

A incriminação aditada pela Lei n.º 19/2013, de 21 de Fevereiro, não surge, toda-
via, ex novo no nosso ordenamento jurídico sancionatório se tivermos por hori-
zonte a atenção que o legislador havia já evidenciado com as eventuais distorções 
que as falsas declarações pudessem implicar para o mundo do Direito3.

O Código Penal de 1982, na sua versão originária4, tipificava nos artigos 401.º e 
402.º, respectivamente, os crimes de falso depoimento de parte5 e de falso testemu-
nho, falsas declarações, perícia, interpretação ou tradução6. O âmbito de protecção da 

2  Sobre as quais tivemos já oportunidade de reflectir em um momento próximo da entrada em vigor da 
Lei n.º 19/2013, de 21 de Fevereiro (em 29 de maio de 2013), no âmbito do Debate sobre as recentes altera-
ções aos Códigos Penal e de Processo Penal, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade Lusófo-
na do Porto, em que proferimos a nossa comunicação intitulada «A nova incriminação do (velho) crime 
de falsas declarações introduzida no Código Penal português pela Lei n.º 19/2013: algumas reflexões 
sobre o bem jurídico protegido».

3  O ordenamento jurídico português sempre deu relevância penal às falsas declarações. Já o primeiro Có-
digo Penal português – o de 1852 – consagrava o capítulo VI do Título III do seu Livro II às «falsidades», 
ainda que as condutas ilícitas descritas se circunscrevessem às produzidas no âmbito de um processo 
penal (v.g. artigo 238.º e 240.º) ou de uma qualquer inquirição não contenciosa (v.g., artigo 242.º). É, contu-
do, no corpo e no § 1.º do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 33 785 (publicado no Diário do Governo, I Série, 
n.º 132, de 21 de Junho de 1944) que encontramos identidade dos elementos objectivos e subjectivo do 
crime de falsas declarações, ora previsto no artigo 348.º-A do actual Código Penal. A nota diferenciado-
ra, em relação ao diploma legal de 1944, reside no facto de as margens de punibilidade do artigo 22.º do 
referido Decreto-Lei abarcarem condutas negligentes. 

4  No capítulo III (Dos crimes contra a realização da justiça) do título IV (Dos crimes contra o Estado) do seu 
Livro II.

5  Este tipo legal de crime encontrava-se previsto no artigo 427.º do Anteprojecto apresentado pela Comis-
são Revisora do Código Penal de 1982, o qual, por não ter suscitado qualquer discussão, foi votado por 
unanimidade. Figueiredo Dias referiu, na 23.ª Sessão da Comissão Revisora, que aquele artigo corres-
pondia ao, então, artigo 577.º do Código de Processo Civil. Cf. «Actas das Sessões da Comissão Revisora 
do Código Penal. Parte Especial». In: Separata do Boletim do Ministério da Justiça, Lisboa, 1979, p. 452.

6  Este tipo legal de crime correspondia ao artigo 428.º do Anteprojecto da Parte Especial do Código Penal, 
com algumas alterações: o artigo 402.º do Código Penal de 1982 veio tipificar, no seu n.º 2, um com-
portamento omissivo puro, isto é, a recusa de prestação de depoimento, de declaração, de apresentação 
de relatórios, informações ou traduções, punindo-se com igual pena à prevista para a conduta descrita 
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norma do crime primeiramente referido compreendia a conduta de falsidade do 
depoimento prestado pela parte em um processo cível, materializada na presta-
ção de falsas declarações relativamente a factos a que aquela estivesse obrigada a 
depor, isto é, que fossem objecto do depoimento de parte. A relevância jurídico-
penal das falsas declarações decorrentes da prestação de depoimento de parte7 im-
punha a verificação de duas condições: a de parte ter sido ajuramentada e a de ter 
sido advertida de que incorria em responsabilidade penal se não depusesse com 
verdade.

A segunda incriminação — prevista no artigo 402.º do Código Penal de 1982, na 
versão originária — visava punir os comportamentos daqueles que interviessem 
em um processo, qualquer que fosse a sua natureza, na qualidade de testemunha, 
declarante, perito, técnico ou intérprete e, nessa qualidade, depusessem, declaras-
sem, apresentassem relatório, informações ou traduções falsas.

Com a revisão operada em 1995, através do Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Mar-
ço8, no intuito de aprofundar de uma certa ideia humanista e ética do direito pe-
nal, com particular incidência em matéria de determinação e execução das penas, 
o legislador procedeu a algumas alterações relativas aos crimes contra a realização 
da justiça. 

A análise da nova redacção dada aos artigos 359.º e 360.º (correspondentes aos 
anteriores artigos 401.º e 402.º na versão originária do Código Penal) permite-
-nos, desde logo, apontar algumas diferenças. No que toca ao ilícito a que respeita 
a norma primeiramente citada, a par da falsidade de depoimento de parte, pas-
sou também a integrá-lo a conduta consubstanciada na falsidade de declaração. 

no n.º 1. Alargou-se o âmbito subjectivo e objectivo do tipo legal de crime: previu-se como agente acti-
vo quem fosse técnico; descrevendo-se, ora no tocante ao elemento objectivo, o produto da realização do 
meio de prova resultante das informações por aquele prestadas. Veio, também, a ser legalmente consa-
grada a sugestão, já feita em sede de reunião da Comissão Revisora por Figueiredo Dias, da menção à 
competência do funcionário em vez da referência à sua qualidade oficial de funcionário para receber o 
depoimento, os relatórios, as informações e as traduções. Cf. «Actas das Sessões da Comissão Revisora do 
Código Penal. Parte Especial». In: Separata do Boletim do Ministério da Justiça, Lisboa, 1979, pp. 453-454.

7  As falsas declarações não se confundem com o próprio depoimento de parte. Aquelas resultam natu-
ralmente deste mas não esgotam o próprio depoimento de parte enquanto meio probatório em matéria 
cível.

8  Como inequivocamente refere o seu Preâmbulo.
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Esta alteração compreende-se, no horizonte da unidade do sistema jurídico, pelo 
recorte que o legislador processual penal conferiu ao assistente e às partes civis, 
valorando as declarações por aqueles prestadas em processo penal de um jeito 
axiologicamente idêntico às prestadas pela parte em processo civil (nos termos 
do disposto no n.º 2 do artigo 259.º do Código Penal). Também as sanções penais 
deste crime sofreram um agravamento9 com o aumento dos seus limites máxi-
mos (da pena de prisão de dezoito meses para três anos e da pena de multa de cem 
dias para trezentos e sessenta dias), quer para a conduta já tipificada na versão ori-
ginária, quer para as condutas neocriminalizadas no n.º 2 do mencionado artigo. 

No mesmo sentido, o crime de falsidade de testemunha, perícia, interpretação ou 
tradução, previsto na segunda norma mencionada – o artigo 360.º do Código Pe-
nal , com a revisão de 1995, veio a prever um agravamento das molduras penais 
abstractas10, mantendo todos os elementos do ilícito típico originariamente con-
sagrado no Código Penal.

3. O CRIME DE FALSAS DECLARAÇÕES INTRODUZIDO 
NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N.º 19/2013

A Lei n.º 19/2013, de 21 de Fevereiro, como dissemos, veio tipificar o crime de 
falsas declarações, aditando11, para o efeito, o artigo 348.º-A ao Código Penal.

9  Este agravamento das penas, nas palavras de Figueiredo Dias, embora contestado,  « corresponde a um 
seu pensamento de há muito; pois, na verdade em alguns ordenamentos os crimes contra a realização da 
justiça são dos crimes mais graves ». Cf. Código Penal. Actas e Projecto da Comissão de Revisão, Lisboa: Reis 
dos Livros, 1993, p. 415.

10  No caso dos comportamentos subsumíveis no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 360.º estatuiu-se um aumento do 
limite mínimo da moldura penal abstracta da pena de prisão de três meses para seis meses, mantendo-se 
o seu limite máximo de três anos; e, relativamente à pena de multa, aumentou-se quer o seu limite mí-
nimo de um mês para sessenta dias, quer o seu limite máximo de cem dias para trezentos e sessenta dias, 
nos termos da referida norma conjugada, respectivamente, com o disposto no n.º 1 do artigo 41.º e no 
n.º 1 do artigo 46.º, todos do Código Penal, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março. 
Aumento das molduras penais igualmente verificado na agravação prevista no n.º 3 do artigo 360.º, em 
virtude de a falsidade de testemunho, perícia, interpretação ou tradução ter sido praticada depois dos 
respectivos agentes terem prestado juramento e de ter sido feita a advertência da responsabilidade penal 
em que incorrem na circunstância de faltarem à verdade. Na conduta agravada, os limites máximos so-
bem para cinco anos, na pena de prisão, ou até seiscentos dias, na pena de multa.

11  Nos termos do disposto no artigo 3.º da Lei n. º 19/2013, de 21 de Fevereiro.
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Embora a epígrafe do artigo encerre apenas a expressão falsas declarações, da 
leitura dos elementos constitutivos deste ilícito típico podemos, desde já, descor-
tinar que se trata de um fenómeno de neocriminalização da conduta do agente 
que emite falsamente, perante a autoridade pública ou funcionário no exercício 
das suas funções, uma declaração ou atesta identidade, estado ou outra qualida-
de a que a lei atribua efeitos jurídicos. Esta evidente conclusão é reforçada pela 
nova epígrafe da secção I do capítulo II do título V do livro II do Código Penal12, 
resultante da inserção sistemática da norma do artigo 348.º-A e do enxerto da 
expressão falsas declarações na anterior epígrafe «Da resistência e desobediência à 
autoridade pública».

A inserção sistemática do crime de falsas declarações impele-nos, todavia, a uma 
primeira reflexão: tendo em consideração que o legislador penal manteve a tipi-
ficação do crime de falsidade de depoimento ou declarações no artigo 359.º do 
Código Penal, apesar da diferente inserção sistemática daquelas duas incrimina-
ções, ainda assim podemos vislumbrar um denominador comum? Ou se, apesar 
da parcial similitude do seu nomen iuris, ambas surgem no ordenamento jurídico-
-criminal como tipos legais de crime autónomos, axiologicamente distintos, sem 
qualquer identidade no patamar do ilícito típico e, consequentemente, sem qual-
quer relação normativa entre si?

Encetando uma primeira aproximação à compreensão desta problemática, refira-
-se que a alteração legislativa teve na sua génese uma proposta de lei apresentada 
pelo Governo. Como podemos ler no Ponto 1 da Exposição de Motivos da Proposta 
de Lei n.º 75/XII, de 21 de Junho de 2012, a motivação de tal iniciativa legislativa 
fundeou-se na necessidade de proceder uma intervenção pontual ao Código Pe-
nal13.

No que respeita à intencionalidade subjacente às específicas alterações do crime 
de falsidade de depoimento ou declaração já previsto no artigo 359.º do Código 
Penal e ao aditamento do artigo 348.º-A a este diploma legal  consagrando auto-
nomamente o tipo legal de falsas declarações (prestadas à autoridade pública)  o 
autor daquela proposta de lei, justificando-a, referiu o seguinte: 

12  De acordo com o artigo 4.º da Lei n.º 19/2013, de 21 de Fevereiro.
13  Publicada no Diário da Assembleia da República, II Série A, n.º 198, de 22 de junho de 2012, p. 27.
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«Aproveita-se para clarificar o tipo do crime de falsas declarações, que deixa de se 
confinar às declarações recebidas como meio de prova em processo judiciário, ou 
equivalente, passando a constituir ilícito criminal igualmente as falsas declara-
ções que sejam prestadas perante autoridade pública ou funcionário público no 
exercício das suas funções e se destinem a produzir efeitos jurídicos»14.

A motivação apresentada merece-nos, no entanto, reparo. É, pois, notória a falta 
de precisão dogmática manifestada na própria identificação do tipo ou dos tipos 
legais em causa. A sua leitura imediata leva-nos à conclusão segundo a qual o au-
tor da proposta de lei coloca sob o mesmo arco axiológico os tipos legais de crime 
de falsas declarações, de falsidade de depoimento ou declaração e de falsidade de tes-
temunho, perícia, interpretação ou tradução, actual e respectivamente consagrados 
nos artigos 348.º-A, 359.º e 360.º, todos do Código Penal.

O autor da iniciativa legislativa, em nosso entendimento, parece ter aprovei-
tado a alteração proposta com o propósito de delimitar o âmbito de protecção 
dos tipos legais previstos nos artigos 359.º e 360.º, ambos do Código Penal, 
circunscrevendo-os à circunstância de a falsidade de depoimento ou declaração, de 
testemunho, perícia, interpretação ou tradução, produzida em um processo judicial 
ou equivalente, incidir sobre um objecto que seja um meio probatório.

A finalidade definida, em nosso entendimento, estava, à partida, gorada. A irre-
levância jurídico-penal da conduta de quem prestasse falso depoimento ou falsas 
declarações fora de um processo judicial ou equivalente resultava da actividade de 
interpretação dos elementos constitutivos dos tipos legais. A qualidade de agen-
te e a funcionalização do depoimento, da declaração, do relatório, da informação 
ou, por fim, da tradução à própria finalidade de realização da justiça vincavam 
precisamente até onde se estendia o manto da tutela penal com a tipificação das 
incriminações consagradas nos artigos 359.º e 360.º do Código Penal.

Aliás, como o dissemos, e de novo repetimos, é também criticável a intenciona-
lidade invocada, incorrendo o autor da iniciativa legislativa em falta de precisão 
dogmática, instrumentalizando a proposta no sentido de ser alcançada a finalida-

14  Idem.
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de de correcção de uma suposta realidade normativa que, todavia, não era penal-
mente tutelada nas normas dos artigos 359.º e 360.º do Código Penal.

Estamos em crer que – buscando-se assim a bondade da proposta – a intencionali-
dade pretendida era a de neocriminalizar os comportamentos daqueles que decla-
rassem ou atestassem falsamente determinadas qualidades pessoais, destinadas à 
produção de determinados efeitos jurídicos, perante a autoridade pública ou fun-
cionário no exercício das suas funções.

Se bem compreendemos o sentido da motivação da proposta legislativa, julga-
mos que o fito querido pelo legislador seria o de sancionar penalmente as falsas 
declarações sobre determinadas qualidades pessoais, independentemente de se-
rem produzidas em um processo judicial ou equivalente. Se esta intencionalidade 
pode ser, de facto, descortinada na proposta legislativa, diremos então que razões 
de monta não se alcançam para a distinta inserção sistemática daqueles três tipos 
legais de crime.

Partindo deste patamar interpretativo, afigura-se-nos possível concluir — a título 
intermédio — que existe identidade de valoração, no tocante à ilicitude material, 
das condutas subsumíveis à norma do artigo 348.º-A e das condutas subsumíveis 
aos artigos 359.º e 360.º, todos do Código Penal.

E, por conseguinte, o substracto material sustentador ou revelador da ilicitude 
material de todos aqueles tipos legais de crime pode ser agregado pelo denomina-
dor comum que é o seu referente axiológico, isto é, pelo bem jurídico protegido.
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4. O BEM JURÍDICO TUTELADO  
NO CRIME DE FALSAS DECLARAÇÕES

A intervenção estadual, através do exercício do ius puniendi, carece de ser legiti-
mada pela verificação de ofensa15  ou perigo de lesão de específicos bens jurídicos16 
que merecem tutela penal. Esta ofensa é mediatizada, do ponto de vista jurídico-
-penal, pela sua relação com o referente axiológico protegido pelo tipo legal, isto 
é, com o bem jurídico. Isto leva-nos a que prossigamos para uma outra reflexão 
tendo em vista a identificação do objecto de protecção no tipo legal de crime de 
falsas declarações.

A redacção do tipo legal de crime de falsas declarações que veio a ser aprovada e 
que consequentemente entrou em vigor no ordenamento jurídico-penal portu-
guês é a que já constava da proposta de lei. Esta redacção foi merecedora, já na fase 
de consultas públicas efectuadas pelo autor da iniciativa legislativa que veio a dar 
lugar à alteração operada Lei n.º 19/2013, de 21 de Fevereiro, de acérrimas crí-
ticas no tocante à definição dos elementos constitutivos do ilícito típico17, assim 
como no que respeita ao próprio bem jurídico objecto de tutela penal.

Não obstante, o autor da iniciativa legislativa não teve dúvidas em afirmar pe-
remptoriamente na Exposição de Motivos que, com a incriminação das falsas de-
clarações, «[p]rotege-se desta forma a autonomia intencional do Estado e dá-se 
conteúdo normativo às múltiplas remissões feitas na legislação avulsa para este 
tipo de crime»18. Temos sérias dúvidas, não obstante a referida afirmação cons-

15  Sobre o princípio da ofensividade, veja-se, entre nós, Faria Costa, O perigo em Direito Penal (contributo 
para a sua fundamentação e compreensão dogmáticas), Coimbra: Coimbra Editora, Reimp., 2000, pp. 40(33), 
620, 625(136), 629 e 636. 

16  Sobre uma aproximação à noção de bem jurídico, veja-se, entre nós, Figueiredo Dias, Temas Básicos 
da Doutrina Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2001, pp. 43 e ss. E, ainda do mesmo autor, Direito Penal. 
Parte Geral, Tomo I, Coimbra: Coimbra Editora, 2.ª edição, 2007, p. 114 e ss.

17  Assim Maria Fernanda Palma, Análise das propostas de alteração legislativa em matéria penal e proces-
sual penal, documento datado de 19 de outubro de 2012 e acedido em 18 de maio de 2013 em http://www.
idpcc.pt/noticias-e-eventos/Pareceres-e-intervencoes-propostas-de-lei-de-revisao-do-Codigo-Penal-e-
-do-Codigo-de-Processo-Penal/155/

18  Cf. Terceiro parágrafo do Ponto 6 da Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 75/XII, de 21 de Junho 
de 2012, publicada no Diário da Assembleia da República, II Série A, n.º 198, de 22 de junho de 2012, pp. 
27. 

 Diversa legislação fazia – e continua a fazer  remissão para o crime de falsas declarações quando, na ver-
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tante da Exposição de Motivos, que a autonomia intencional do Estado seja o bem 
jurídico protegido no crime de falsas declarações.

A certeza arreigada na motivação do autor da iniciativa legislativa contagiou, por 
certo, o legislador penal que, de facto, veio a inserir sistematicamente o tipo legal 
de falsas declarações na secção I, sob a epígrafe «Da Resistência e Desobediência 
à autoridade pública», do capítulo I que consagra os «Crimes contra a autoridade 
pública», precisamente por o bem jurídico protegido naqueles tipos legais de cri-
me que integram a mencionada secção ser o da autonomia intencional do Estado.

Fazemos aqui um pequeno parêntesis para referir que, nos casos em que na dou-
trina se identifica a autonomia intencional do Estado como sendo o bem jurídico 
protegido em alguns tipos legais de crimes contra o Estado, o juízo interpretativo 
de definição daquele bem jurídico não se queda por aí. Sente-se, pois, a necessi-
dade de esmiuçar o sentido mais profundo e próprio em que se manifesta a au-
tonomia intencional do Estado. A título de exemplo: o tipo legal de crime de re-
sistência e coacção sobre funcionário, previsto no artigo 347.º do Código Penal, 
em que o bem jurídico protegido, nas palavras de Cristina Líbano Monteiro, 
é a autonomia intencional do Estado « protegida de ataques vindos do exterior da 
Administração pública. Pretende-se evitar que não funcionários ponham entra-
ves à livre execução das “intenções” estaduais, tornando-as ineficazes » 19.  No tipo 
legal de crime de desobediência, previsto no artigo 348.º do Código Penal, e ainda 
nas palavras da mesma autora, é também a autonomia intencional do Estado, « [d]
e uma forma particular, a não colocação de entraves à actividade administrativa 
por parte dos destinatários dos seus actos » 20.

dade, este não se encontrava tipificado em momento anterior ao da alteração legislativa operada pela Lei 
n. 19/2013, de 21 de Fevereiro, que veio aditar o artigo 348.ºA ao Código Penal. Neste sentido, veja-se 
o levantamento exaustivo feito por Paulo Dá Mesquita no seu «Parecer sobre tutela penal de falsas 
declarações e eventuais lacunas carecidas de intervenção legislativa em matéria de falsas declarações 
perante autoridade pública», Revista do Ministério Público, n.º 134, Abril-Junho 2013, pp.79-116, espe-
cialmente pp. 96-110.

19  Cf. Cristina Líbano Monteiro, Anotação ao artigo 347.º do Código Penal. In: Código Conimbricense. 
Parte Especial, Tomo III, Dirigido por Figueiredo Dias, Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 339.

20  Cf. Cristina Líbano Monteiro, Anotação ao artigo 348.º do Código Penal. In: Código Conimbricense. 
Parte Especial, Tomo III, Dirigido por Figueiredo Dias, Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 350.
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Já no que respeita aos crimes que apresentam entre si uma similitude no patamar 
da ilicitude material – os crimes previstos nos artigos 359.º e 360.º do Código Pe-
nal – , o bem jurídico é bem distinto. Na verdade, nestes tipos legais de crime, e de 
acordo com a doutrina maioritária e quase unânime entre nós, como nos dá conta 
Medina Seiça21, o bem jurídico protegido é o da realização ou administração da 
justiça como função do Estado22. Em outro sentido, Helena Moniz refere que o 
bem jurídico protegido é o da segurança no tráfico de provas.

Voltemos à questão dogmática objecto da reflexão que nos ocupava: a de identifi-
cação do bem jurídico protegido no crime de falsas declarações, aditado ao Código 
Penal pela alteração legislativa ocorrida em Fevereiro de 2013. 

Nas palavras de Faria Costa23 o bem jurídico « é um pedaço da realidade, olhado 
sempre como relação comunicacional, com densidade axiológica a que a ordem 
jurídico-penal atribui dignidade penal ».

O bem jurídico não pode ser, por isso, uma pura abstracção, uma construção jurí-
dica absolutamente desligada da realidade comunitária que o direito penal, ainda 
que subsidiariamente, deve proteger, lançando mão das suas sanções. Falar-se, 
pois, em autonomia intencional do Estado é recorrer a um «chapéu» demasiado 
amplo que necessariamente conduz ao esboroamento de um concreto referente 
axiológico que deve sempre nortear e legitimar a intervenção penal.

O alargamento do âmbito objectivo do tipo legal de crime de falsas declarações 
— se comparado com o âmbito objectivo dos tipos legais previstos nos artigos 
359.º e 360.º do Código Penal — , extravasando as muralhas de um qualquer pro-
cesso judicial ou equivalente, leva-nos a perguntar se essa circunstância é ou não 
decisiva na identificação do bem jurídico-penal tutelado. Isto é: se a tutela penal 
face a condutas violadoras do bem jurídico protegido na incriminação das falsas 
declarações — não se limitando à produção de uma falsa declaração destinada a 

21  Medina Seiça, Anotação aos artigos 359.º e 360.º do Código Penal. In: Código Conimbricense. Parte Es-
pecial, Tomo III, Dirigido por Figueiredo Dias, Coimbra: Coimbra Editora, 2001, pp. 453 e 460-461.

22  Cf. Helena Moniz, O Crime de Falsificação de Documentos: da falsificação intelectual e da falsidade em 
documento, Coimbra: Coimbra Editora, 2.ª reimpressão, 2004, p. 213(266).

23  Cf. Faria Costa, Noções Fundamentais de Direito Penal (fragmenta iuris poenalis), Coimbra: Coimbra Edi-
tora, 3.ª Edição, 2012, p. 164.
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ser valorada como meio de prova em um determinado processo, através do qual o 
Estado realiza a sua função de administração da justiça — tem uma força motriz 
substancialmente distinta para, então, se inserir esta nova incriminação na sec-
ção dos crimes que protegem o bem jurídico autonomia intencional do Estado.

Estamos em crer que a utilização de elementos constitutivos do tipo legal de cri-
me demasiados amplos como sejam o do «estado» ou o de «qualquer outra qualida-
de» cria dificuldades não só no plano da construção do tipo legal, mas também no 
da sua conformidade constitucional,24 aos requisitos materiais das leis restritivas 
de direitos, liberdades e garantias, ínsitos nos n.º 2 e n.º 3 do artigo 18.º da Cons-
tituição da República Portuguesa.

Parece-nos que, não obstante a técnica de construção do tipo legal de crime de 
falsas declarações agudizar as dificuldades de compreensão do bem jurídico tu-
telado, em virtude de a definição dos seus elementos constitutivos ser feita em 
termos mais abertos do que a exigência de estrito cumprimento dos princípios da 
legalidade e da tipicidade o reclamaria, será ainda possível, em derradeiro esfor-
ço, descortinar uma intencionalidade axiológica específica que aproxima o tipo 
legal de crime de falsas declarações aos tipos legais de crime contra a realização 
da justiça. 

Em nosso singelo modo de ver as coisas, julgamos que o ilícito típico de falsas de-
clarações pretende assegurar, em primeiríssima linha, a protecção da realização 
do Direito, da confiança e da boa fé pública no tráfego jurídico, só assim se encon-
trando legitimado o exercício do ius puniendi. 

Referindo-se, por conseguinte, a falsa declaração à identidade, ao estado ou a 
qualquer outra qualidade de que decorre a produção de efeitos jurídicos, o que se 
pretende salvaguardar é, pois, a confiança da comunidade na veracidade daquelas 
qualidades, as quais são consideradas essenciais para a normal realização do Di-
reito (se pensarmos no caso particular da justiça tributária) e para a confiança da 

24  Neste sentido veja-se o Parecer emitido pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdade 
e Garantias sobre da Proposta de Lei n.º 75/XII/1.ª (GOV), de 21 de junho de 2012, em que foi relatora a 
Senhora Deputada Isabel Oneto, publicado no Diário da Assembleia da República, II Série A, n.º 209, de 
11 de Julho de 2012, pp. 2-18, em especial pp. 4 e ss.
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fé pública no tráfego jurídico (se pensarmos no caso particular da comunicação da 
verdadeira identidade, estado ou qualquer outra qualidade na realização, desde 
logo, de determinados negócios jurídicos — v.g., na celebração de uma escritura 
pública de justificação — realizados perante autoridade pública ou funcionário no 
exercício das suas funções). 

A emissão da falsa declaração pode também ter lugar no âmbito do exercício da 
função jurisdicional do Estado (pense-se na hipótese de o agente emitir essa decla-
ração falsa, em um processo judicial, sobre a identidade, estado ou qualquer outra 
qualidade, geradoras de efeitos jurídicos, mas fora do âmbito do objecto da produ-
ção de prova) e que pode colocar em causa a boa administração da justiça.

Não se trata aqui apenas e tão-somente de permitir que o Estado realize a sua ac-
tividade administrativa tout court, circunstância que justificava a legitimação da 
sua protecção no âmbito do bem jurídico da autonomia intencional do Estado. 
Aliás, a própria compreensão conceptual deste bem jurídico apresenta-se com 
contornos pouco nítidos, o que tem exigido, como o dissemos, a concretização da 
específica dimensão em que se manifesta. 

É neste esforço de depuração do bem jurídico — com idêntica densidade axiológi-
ca face aos crimes previstos nos artigos 359.º e 360.º do Código Penal — que, afas-
tando a abstracção na definição daquele referente pela simples e oca invocação da 
autonomia intencional do Estado, encontramos a legitimação material do crime 
de falsas declarações.

5. CONCLUSÃO 

A anunciada alteração pontual ao Código Penal que a modificação legislativa de 
21 de Fevereiro de 2013 veio a acolher, no que respeita ao fenómeno de neocrimi-
nalização das falsas declarações no artigo 348.º A do mencionado diploma legal 
coloca, como vimos, ao intérprete e consequentemente ao aplicador do Direito 
desafios. 
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Desafio no tocante à compreensão conceptual e à definição dos contornos de cada 
um dos elementos objectivos do tipo legal de crime. Desafio no tocante à defini-
ção do bem jurídico que o legislador entendeu ser merecedor de específica tutela 
jurídico-penal.

Desafios que, pelas dificuldades que comportam, devem servir de ponderação 
cuidada do legislador penal. Isto é: não se deve permitir a instrumentalização do 
direito penal à satisfação de interesses estaduais que, embora eventualmente legí-
timos no contexto do desenvolvimento de uma certa comunidade em um deter-
minado momento, não evidenciam a função que deve ser reconhecida ao direito 
penal, que é a de protecção de ultima ratio de específicos bens jurídicos. Função que 
o legislador nunca deve permitir que saia do seu horizonte quando exerce o seu 
poder legislativo em matéria penal.
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INTRODUÇÃO1

Há sensivelmente um ano, os Códigos Penal (CP) e o de Processo Penal (CPP) co-
nheciam mais uma revisão, respectivamente, através das Leis n.ºs 19/2013 e 
20/2013, de 21 de Fevereiro. No caso, o CP conhecia a sua vigésima nona altera-
ção, desde a sua entrada em vigor em 1983, e o CPP a vigésima, a partir do momen-
to em que se iniciou a sua vigência no ano de 1988. Este significativo número de 
alterações legislativas a dois diplomas fundamentais na administração da justiça 
penal certamente não será destituído de justificação. Assim, poderá significar ou 
que há alterações que talvez não devessem existir ou que estes dois direitos são 
convocados para a resolução de novos problemas suscitados por uma criminali-
dade diferente devendo, por tal razão, proceder-se à actualização e à revogação 
de algumas normas e à criação de outras. Poderá, ainda, reflectir o facto de haver 
institutos processuais que carecem de revisão, seja pelo facto de já não se mostra-

1  O presente artigo corresponde no essencial, mas de forma desenvolvida, ao que expusemos sobre Prova 
e declarações do arguido no âmbito do Curso de Formação Avançada sobre a reforma do CPP, organizado 
pela UNIFOJ – Unidade de Formação Jurídica e Judiciária do Observatório Permanente da Justiça Portu-
guesa do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e em que participámos em Coimbra, Lis-
boa e Porto, em Fevereiro, Março e Abril de 2014, respectivamente. Beneficiou, também, das reflexões aí 
efectuadas.
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rem necessários, seja, outrossim, porque urge que os adequemos, também, à nova 
criminalidade2. Não é, pois, em vão que Faria Costa alude ao direito processual 
penal como “a ordem jurídica que mais sensível é às flutuações político-criminais 
e às modificações constitucionais”, ao mesmo tempo que o liga a uma ideia de law 
in action3.

A fazer fé nas palavras do legislador da Proposta de Lei n.º 77/XII, a alteração ao 
CPP surge porque é necessário proceder “à sua adequação entre, por um lado, a ne-
cessidade da celeridade e eficácia no combate ao crime e defesa da sociedade e, por 
outro, a garantia dos direitos de defesa do arguido”4. Certo é, porém, que mesmo 
as revisões que se revelem acertadas não devem estribar-se no facto de visarem 
combater “situações geradoras de indignação social e incompreensão dos cida-
dãos quanto ao sistema de justiça”5, como é o caso da justificação em que se apoia a 
alteração que iremos aqui analisar. Por tal motivo, as modificações ora plasmadas 
na Lei n.º 20/2013 “incidem, fundamentalmente, sobre o âmbito do poder juris-
dicional na aplicação de medidas de coação e sobre a possibilidade de, salvaguar-
dados os direitos de defesa do arguido, designadamente o direito ao silêncio, as 
declarações que o arguido presta nas fases preliminares do processo serem utiliza-
das na fase de julgamento. Incidem, ainda, sobre o regime do processo sumário e a 
admissibilidade de interposição de recursos para o Supremo Tribunal de Justiça”6.  

Ora, é justamente por entendermos que o processo penal constitui pedra angular 
em um qualquer Estado de Direito material que nos propomos escalpelizar alguns 
dos aspectos alterados pela Lei n.º 20/2013, assim os apreciando. Com efeito, 
acompanhando Faria Costa, é no âmbito deste ramo da ciência do direito penal 
total (ou conjunta) que se responde a três questões que sustentam a razão de ser 
do processo penal. Assim, segundo o autor, está em causa determinar o facto cri-
minal, o seu autor e a consequência jurídica do crime e a verdade é que o modo de 
levar a cabo tal empreendimento se relaciona de forma inextricável com os direi-

2  A este propósito vejam-se as considerações tecidas por Faria Costa, Noções Fundamentais de Direito 
Penal, 3.ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2012, 45.

3  Cf. Faria Costa, Noções Fundamentais de Direito Penal…, 48 e s.
4  Assim se dispõe no ponto 1. da Exposição dos Motivos da Proposta de Lei n.º 77/XII, 1, disponível em 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37090.
5  Cf. de novo a Exposição de Motivos da mencionada Proposta de Lei, agora no seu ponto 3, 2 e s.
6  Cf. de novo a Exposição de Motivos da mencionada Proposta de Lei, no seu ponto 1, 1.
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tos, liberdades e garantias7. Eis, pois, a razão da importância deste direito em um 
qualquer Estado de Direito material e democrático.

Tenhamos, enfim, presente que estamos a referir-nos – iremos referir-nos ao lon-
go do presente estudo –, a um direito cujo desiderato principal é a descoberta da 
verdade material, mas cujos traços principais se encontram na nossa Lei Funda-
mental. Com efeito, do teor do artigo 32.º da Constituição da República Portu-
guesa, cuja epígrafe não esconde a importância dada ao processo penal (garantias 
de processo criminal), decorrem as suas principais marcas: um direito que assegura 
todas as garantias de defesa ao arguido (n.º 1) e em que este pode escolher o seu 
defensor e o direito a ser por ele assistido em todos os actos do processo (n.º 3), 
bem como a intervir no processo, de acordo com as normas legais (n.º 7); um direi-
to processual no qual o arguido se presume inocente até à sentença condenatória 
transitada em julgado (n.º 2), que obedece, ainda, a uma estrutura acusatória, tem 
presente o contraditório (n.º 5) e, à vez, não esquece que a qualidade do processo 
penal não é também alheia à celeridade processual (segunda parte do n.º 2). Co-
locado que está o pano de fundo que nos acompanhará, foquemos agora mais de 
perto a questão que aqui nos traz.

1. A QUESTÃO A TRATAR: A PROVA E A LEITURA E 
A REPRODUÇÃO DE ALGUMAS DECLARAÇÕES EM 

AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO

Não vamos empreender aqui uma análise exaustiva do que foi alterado por meio 
da Lei n.º 20/2013, mas tão-somente centraremos a nossa análise em um preciso 
ponto do CPP que sofreu uma importante e significativa alteração. Referimo-nos 
especificamente às questões que se prendem com a prova em audiência de julga-
mento, sendo certo que, como acima já foi salientado, ainda que de passagem, 
as alterações são justificadas pelo facto de algumas absolvições não serem com-
preendidas pela comunidade, situação que se pretendeu ultrapassar com o uso de 
algumas declarações prestadas em fases anteriores ao julgamento do arguido, do 
assistente, das partes civis e das testemunhas. Vejamos, pois, mais de perto as mo-

7  Cf. Faria Costa, Noções Fundamentais de Direito Penal…, 40 e s.
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dificações introduzidas, tentando explicá-las e enquadrando-as previamente com 
o princípio que preside em matéria de prova na fase de audiência de julgamento. 

1.1.- O ARTIGO 340.º E O PRINCÍPIO DA INVESTIGAÇÃO OU DA 
DESCOBERTA DA VERDADE MATERIAL

O CPP português consagra, no que diz respeito à prova em julgamento, o princípio 
da investigação ou da descoberta da verdade material, segundo o qual o juiz, nesta 
fase processual, pode ordenar, “oficiosamente ou a requerimento, a produção de 
todos os meios de prova cujo conhecimento se lhe afigure necessário à descoberta 
da verdade e à boa decisão da causa”8. Ora, daqui decorre que o tribunal não é obri-
gado, no momento de apreciar os factos, a cingir-se à prova carreada para os autos 
pelo ofendido e pelo Ministério Público, por um lado, e, por outro, pelo arguido. 
A este propósito, saliente-se de novo que o processo penal português possui estru-
tura acusatória mitigada, porquanto o órgão cuja função é julgar, neste particular 
ponto, pode não se conformar com a prova já existente nos autos, indo à procura 
de outra que ali não esteja ou deferindo requerimento de quem peça a produção de 
prova naquele momento do julgamento.

Nunca é demais referir a importância desta faculdade concedida ao juiz porquan-
to lhe permite, quando tal se justifique, obter decisões mais sólidas, uma vez que 
se socorre de prova que até àquele momento ainda não havia sido indicada ou pro-
duzida nos autos. É, claramente, uma manifestação de superioridade da verdade 
material em detrimento de um rigoroso formalismo, assim se logrando obter de-
cisões mais justas.

É claro que esta norma se apresenta com um carácter excepcional, sendo certo 
que, se o tribunal entender que “a produção” de outros “meios de prova” não se 
apresenta como necessária “à descoberta da verdade e à boa decisão da causa”9, ob-
viamente indefere o requerimento de prova apresentado já em audiência. A regra 
é, enfim, que os meios de prova sejam apresentados com a acusação do Ministério 
Público ou do assistente e com a contestação do arguido.

8  Texto do n.º 1 do artigo 340.º do CPP.
9  As expressões entre aspas correspondem às usadas nas normas legais em análise.
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A norma em apreço, clara para todos, na medida em que não levanta dúvidas de 
que o uso da faculdade do n.º 1 do artigo 340.º é excepcional, foi a primeira a ser 
alterada por este legislador. Na verdade, no n.º 4 do citado artigo, sem se perceber 
bem porquê, o legislador vem repetir o que, a contrario, o n.º 1 já diz. Isto é, ao n.º 4 
do artigo em análise foi aditada uma nova alínea, de tal forma que, de acordo com 
a actual a), são indeferidos os requerimentos de prova em que seja notório que “as 
provas requeridas já podiam ter sido juntas ou arroladas com a acusação ou a con-
testação, exceto se o tribunal entender que são indispensáveis à descoberta da ver-
dade e boa decisão da causa”. A Exposição dos Motivos justifica este aditamento 
invocando a celeridade processual10. Mas, reiteramos, esta alínea é desnecessária 
pois, no fundo, a ideia da excepcionalidade da junção ou do arrolamento tardio do 
documento ou da testemunha já resulta do n.º 1. 

Da análise a esta nova alínea, destacamos que a formulação por ela usada – “são 
indispensáveis à descoberta da verdade e boa decisão da causa” – equivale à do n.º 
1 na parte em que estatui que o juiz determina a produção de prova cujo conheci-
mento se lhe afigure necessário à “descoberta da verdade e boa decisão da causa”. 
Ou seja, a nosso ver, esta norma nada traz de novo, na medida em que repete aqui-
lo que já é sobejamente sabido: que a prova e os requerimentos para sua produção 
têm momentos próprios para se oferecer e requerer, respectivamente. De resto, 
é jurisprudência já consolidada do STJ que o princípio da investigação oficiosa 
em processo penal, para além de ter os seus limites na lei, se encontra condicio-
nado pelo princípio da necessidade11. Não estamos sós nesta nossa visão crítica da 
mencionada alteração, pois o Parecer da Ordem dos Advogados (OA) a propósito 
do Projecto de Proposta de Lei 77/XII, que visa a alteração do Código de Processo 
Penal salienta que “ou a prova é irrelevante ou supérflua ou não é”, considerando 
que “não tem justificação a alteração que se pretende introduzir com a proposta 
para a nova alínea a) do n.º 4 do artigo 340.º”12.

10  Cf. a Exposição de Motivos da mencionada Proposta de Lei, 5. 
11  Cf., por exemplo, o Acórdão do STJ de 25 de Março de 1998, publicado no Boletim do Ministério da Jus-

tiça, 475, 502, e com o sumário transcrito em Código de Processo Penal Comentado, António Henriques 
Gaspar/José António Henriques dos Santos Cabral/Eduardo Maia Costa/ António Jorge de 
Oliveira Mendes/António Pereira Madeira/António Pires Henriques da Graça, Coimbra: Al-
medina, 2014, 1092.

12  Cf. o mencionado Parecer, 12. Disponível em: http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Pagi-
nas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37090.
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1.2.- AS ALTERAÇÕES AO ARTIGO 356.º SOBRE A REPRODUÇÃO OU 
LEITURA PERMITIDA DE AUTOS E DECLARAÇÕES 

Em um segundo momento referente ao tema em análise, o legislador da Lei n.º 
20/2013 vem alterar o n.º 3 do artigo 356.º. Na verdade, até àquele momento, 
apenas podiam ser reproduzidas ou lidas as declarações anteriormente prestadas 
pelo assistente, partes civis e pelas testemunhas em fases processuais anteriores 
ao julgamento perante o juiz “na parte necessária ao avivamento da memória de 
quem declarar na audiência que já não recorda certos factos” ou “quando houver, 
entre elas e as feitas em audiência, contradições ou discrepâncias”13. E, daí em 
diante passaram a poder ser lidas ou reproduzidas as efectuadas perante autori-
dade judiciária. Ou seja, ao juiz junta-se agora o Ministério Público14. Note-se, no 
entanto, que, neste particular excerto da norma, não podemos fugir de uma in-
terpretação literal quanto à expressão “autoridade judiciária”, o que faz com que 
nesta expressão não caibam os demais órgãos de polícia criminal ou funcionários 
do Ministério Público15. Assim sendo, pensamos poder concluir que, sempre que 
este último delegue as inquirições naqueles, o regime resultante da revisão não 
pode ser aplicado.

Quanto a esta particular modificação introduzida não temos reparos a efectuar, 
porque a pessoa cujas declarações irão ser lidas se encontra presente no julgamen-
to, viabilizando, nessa medida, a possibilidade de as mesmas serem contraditadas 
naquela diligência.

Sérias preocupações nos surgem, aí sim, na nova redacção dada ao n.º 4, ainda do 
artigo 356.º, referente à reprodução ou leitura permitida de autos e declarações 
de declarantes que “não tiverem podido comparecer por falecimento, anomalia 
psíquica superveniente ou impossibilidade duradoura”. Isto porque a este núme-
ro foi aditado, a seguir à expressão “duradoura”, o seguinte: “designadamente se, 

13  As expressões entre aspas correspondem respectivamente às alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 356.º.
14  A indicação de quem cabe no elenco da autoridade judiciária é dada de forma clara e inequívoca pela 

alínea b) do artigo 1.º do CPP.
15  No mesmo sentido, cf. Rui Fonseca e Castro, Processo Penal – Julgamento, 2.ª edição, Lisboa: Quid 

Iuris, 2013, 164.
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esgotadas as diligências para apurar o seu paradeiro, não tiver sido possível a sua 
notificação para comparecimento”.

Compreendemos que em casos excepcionais deva haver lugar à reprodução ou à 
leitura de algumas declarações de declarantes ausentes. No entanto, em caso al-
gum essa leitura deverá ser feita fora desses casos absolutamente excepcionais e 
sem que, em consequência, ela se afigure absolutamente necessária para a rele-
vância da descoberta da verdade material. Isto porque estamos perante declara-
ções que, uma vez lidas em sede de audiência de julgamento, não podem ser ob-
jecto do exercício do contraditório, pela simples razão de que o declarante não se 
encontra presente. E o princípio do contraditório é, bem o sabemos, um princípio 
constitucional fundamental em matéria de prova na audiência. Com efeito, tal re-
sulta de forma clara do teor do n.º 2 do artigo 327.º do CPP português, segundo o 
qual “os meios de prova apresentados no decurso da audiência são submetidos ao 
contraditório, mesmo que tenham sido oficiosamente produzidos pelo tribunal”.

Simultaneamente, através desta alteração é também beliscado um outro princí-
pio relativo à produção de prova, que é o da imediação: uma vez que a pessoa que 
prestou as declarações não se encontra no julgamento, tudo se resume à leitura 
das suas declarações. Por isso mesmo, a leitura das declarações reveste um carác-
ter excepcional e é justificada pela impossibilidade comprovada de o declarante 
estar na diligência.

Ora, se bem vemos o problema, o excerto agora acrescentado à norma em causa 
suscita-nos dúvidas na medida em que pode não ser claro se, naquele caso em con-
creto, foram esgotadas as diligências para apurar o paradeiro do declarante, o que 
poderá redundar na leitura de declarações sem que seja seguro que o declarante 
não pode estar presente.

Mas mais ainda: é preciso não esquecer que nesta norma estão em causa declara-
ções prestadas perante o órgão da acusação, sem que, nessa fase anterior ao julga-
mento, o advogado do arguido tenha estado presente. Logo, trata-se de declara-
ções que em momento algum foram sujeitas ao contraditório. Acompanhamos, 
pois, também por inteiro as considerações expendidas a este propósito no Parecer 
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da OA, segundo a qual esta norma poderá padecer de inconstitucionalidade, por 
violação do n.º 5 do artigo 32.º16.

1.3.- O ALARGAMENTO DA REPRODUÇÃO OU LEITURA PERMITIDA DE 
DECLARAÇÕES DO ARGUIDO 

Grande discussão tem suscitado o artigo 357.º, referente à reprodução ou leitura 
permitida de declarações do arguido. Na verdade, esta norma, até 2013 composta 
por dois números, era clara quanto ao carácter excepcional da possibilidade de 
reprodução ou leitura das declarações do arguido prestadas em fases anteriores 
ao julgamento. Isto porque logo o seu n.º 1 refere que “só” é permitida a 
mencionada leitura ou reprodução, desde que seja a solicitação do próprio 
arguido, independentemente da entidade perante quem ele tenha efectuado 
as mencionadas declarações (alínea a) do n.º 1) ou quando estas tenham sido 
prestadas perante o juiz e haja contradições ou discrepâncias entre essas e a que o 
próprio arguido vem a fazer em julgamento.

Depois da entrada em vigor da Lei n.º 20/2013, de 21 de Fevereiro, manteve-se 
inalterado o texto do n.º 1 do artigo 357.º, bem como a sua alínea a), mas, ao in-
vés, a sua alínea b) sofreu uma profunda alteração. O mesmo é dizer que, ao abri-
go dessa alínea, as declarações do arguido podem agora ser lidas ou reproduzi-
das contanto que sejam observados os seguintes requisitos: que o arguido tenha 
prestado tais declarações perante autoridade judiciária17; que tenha sido assistido 
por defensor; e que tenha sido informado “de que não exercendo o direito ao si-
lêncio as declarações que prestar poderão ser utilizadas no processo, mesmo que 
seja julgado na ausência, ou mesmo que “não preste declarações em audiência de 
julgamento”18. Deverá, ainda, ser informado de que tais declarações estão sujeitas 
à livre apreciação da prova19, tudo nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 

16  Cf. o mencionado Parecer, 13.
17  Valem aqui, obviamente, as considerações que fizemos a propósito do artigo 356.º. Isto é, que as decla-

rações cuja leitura é permitida são apenas aquelas que são prestadas perante o respectivo magistrado e já 
não perante os funcionários. Logo, tal como dissemos, a propósito das declarações das testemunhas, se 
elas forem tomadas através de delegação do Ministério Público, as mesmas ficam de fora deste regime.

18  As expressões entre aspas correspondem à letra da lei das normas em causa.
19  Nos termos do artigo 127.º do CPP, referente à livre apreciação da prova, “a prova é apreciada segundo 

as regras da experiência e a livre convicção da entidade competente”.
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4 do artigo 141.º. E, por fim, acrescente-se ainda que as mencionadas declarações 
não possuem o valor da confissão, conforme estatui o n.º 2 do artigo 357.º. 

Como é evidente, aumentou significativamente, não só o número de declarações 
que podem ser lidas, como também o número de situações em que é permitida a 
leitura ou a reprodução das mesmas. Isto porque, primeiro, podem ser lidas todas 
as declarações a pedido do arguido e todas as outras que não representem contra-
dições ou discrepâncias com o que o arguido declara em sede de julgamento. Se-
gundo, porque podem ser lidas declarações prestadas não só perante o juiz (aqui 
se incluindo o de instrução), como também as que o tenham sido perante o Minis-
tério Público. 

Desta profunda alteração resulta, segundo o nosso ponto de vista, que a leitura ou 
a reprodução das declarações de excepção passou a ser a regra, uma vez que podem 
ser lidas quando o arguido se remete ao silêncio; quando o arguido falta; indepen-
dentemente da existência de discrepâncias. Em uma palavra: poderão ser lidas em 
qualquer caso. Isto não obstante no n.º 1 do artigo 357.º continuar a constar o 
advérbio “só”.

Relativamente a esta alteração, podemos encontrar posições que a aceitam, bem 
como outras que a ela se opõem de forma severa, ao ponto de colocar em causa a 
sua conformidade à Lei Fundamental Portuguesa. Neste último sentido, veja-se 
Paulo Sousa Mendes, para quem as declarações do arguido não deveriam poder 
ser valoradas, carecendo de ser produzidas, uma vez que se trata de uma prova que 
pode ser repetida perante o juiz de julgamento. Este, nesse momento de repetição 
da prova, pode e deve poder formar a sua convicção independentemente da in-
vestigação criminal e perante a acusação e a defesa. Segundo o autor coloca-se em 
causa a estrutura acusatória do processo penal, ao mesmo tempo que se enfraque-
cem o contraditório, a igualdade de armas, a oralidade e a imediação20. Também 

20  Cf. Paulo Sousa Mendes, Lições de Direito Processual Penal, Coimbra: Almedina, 2013, 48 e s. Do mes-
mo autor, cf. também «A questão do aproveitamento probatório das declarações processuais do arguido 
anteriores ao julgamento», disponível em http://www.idpcc.pt/xms/files/Noticias_e_Eventos/Sou-
sa_Mendes_Aproveitamento_das_declaracoes_do_arguido_anteriores_ao_julgamento.pdf, em especial 
12-15. No mesmo sentido, Germano Marques da Silva, ainda antes da entrada em vigor da Lei n.º 
20/2013, mas a propósito das Propostas de Lei n.º 75/XII, 76/XII e 77/XII, em «Notas avulsas sobre as 
propostas de reforma das leis penais», in: Revista da Ordem dos Advogados, Abr./Set. 2012, 532 e s. 
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cautelosa e crítica em relação a esta alteração legislativa é a posição de Germano 
Marques da Silva, para quem a admissão como prova das declarações em aná-
lise tem inconvenientes e limita alguns princípios do processo penal português, 
assim partilhando as preocupações de Paulo Sousa Mendes. Chama, ainda, a 
atenção para a limitação que sofre o direito ao silêncio, já que até 2013 as decla-
rações do arguido não podiam ser lidas, porquanto o seu silêncio fazia com que as 
declarações que ele anteriormente prestou não tivessem qualquer valia para efei-
tos de condenação21.

No mesmo diapasão crítico face à alteração legislativa no que diz respeito às de-
clarações prestadas pelo arguido em fases anteriores ao julgamento e seu aprovei-
tamento nessa mesma fase, salientamos, outrossim, a posição de Isabel Oneto. 
Para esta autora, no momento processual em que o Ministério Público colhe as 
declarações do arguido, em sede de inquérito, ainda não se encontra definido o 
objecto do processo. Por isso, defende a autora, é difícil ao arguido e ao seu defen-
sor decidir aquilo que pode ou não dizer pois, em bom rigor, ele só conhece os fac-
tos que lhe são imputados no final do inquérito. Remata, ainda, que o direito de 
defesa do arguido se encontra condicionado pelo facto de a investigação criminal 
ainda não ter estabilizado todos os elementos do objecto do processo22.

Adiante-se que também Damião da Cunha, recentemente, se pronunciou sobre 
o regime instituído, salientando que o mesmo “nem é confissão «acusatória», por-
que não tem efeitos próprios, nem é verdadeiramente «inquisitória» porque de 
facto apresenta providências específicas de garantia”, concluindo, mais à frente, 
que o mesmo revela falta de coerência23.

Posições favoráveis – ou pelo menos sem críticas duras – a esta alteração, encon-
tramo-las em Paulo Dá Mesquita, que salienta que o sistema acusatório pode 
conviver com uma regra deste tipo, desde que se garanta que o arguido prescindiu 

21  Cf. Germano Marques da Silva, «Notas avulsas…», 532 e s.. Cf., também e ainda, o Parecer da Ordem 
dos Advogados, 15 e s.

22  Cf. Isabel Oneto, «As declarações do arguido e a estrutura acusatória do processo penal português», in: 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona do Porto, on-line, 2, 2013, 172 e s., consultável em  
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/rfdul0/article/view/3253.

23  Cf. Damião da Cunha, «Aspetos da revisão de 2013 do CPP. Algumas notas e apreciações críticas» in: 
RPCC, 2, 2013, 275 e s.
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do silêncio de uma forma livre e que, quando prestou declarações, estava perfeita-
mente consciente da possibilidade do uso dessas declarações poderem ser usadas 
contra si24. No fundo, são também as dificuldades que Germano Marques da 
Silva acrescenta às considerações que acima referimos, juntando-lhes ainda a ne-
cessidade de que haja uma efectiva assistência do defensor e que este tenha um es-
pecial cuidado no acompanhamento do interrogatório. Não esquece, outrossim, 
que, caso o arguido opte pelo silêncio, este seja efectivo25. A Paulo Dá Mesquita 
junta-se Sofia Cotrim Nunes para quem as alterações, para além de “positivas”, 
“são de acolher de bom grado no nosso ordenamento jurídico”26.

2. APONTAMENTOS INTERCALARES

Dito isto, adiantemos a nossa posição começando, desde logo, por salientar que 
qualquer alteração legislativa efectuada a diplomas atinentes à ciência do direito 
penal total (ou conjunta) não poderá ser feita por causa “de situações geradoras 
de indignação social e incompreensão dos cidadãos quanto ao sistema de justiça”, 
conforme se escreve na Exposição dos Motivos, da Proposta de Lei n.º 77/XII27. 
Com efeito, temos para nós que aquele legislador cria diplomas em obediência a 
princípios de política criminal, norteado por uma ideia de justiça material e tendo 
em vista a descoberta da verdade.

De qualquer modo, consideramos que, efectivamente, assiste razão a Paulo Sou-
sa Mendes e a Germano Marques da Silva quando alegam que o sistema acu-
satório é beliscado, bem como comungamos das preocupações de ambos e das de 
Isabel Oneto.

24  Cf. Paulo Dá Mesquita, «A utilizabilidade probatória no julgamento das declarações processuais an-
teriores do arguido e a revisão de 2013 do Código de Processo Penal», in: As alterações de 2013 aos Códigos 
Penal e de Processo Penal: uma reforma «cirúrgica»?, Coimbra: Coimbra Editora, 2013, 152.

25  Cf. Germano Marques da Silva, «Notas avulsas…», 534 e s, bem como o Parecer da Ordem dos Advo-
gados, 18 e s.

26 Cf. Sofia Cotrim Nunes, Transmissibilidade de Declarações Processuais do Arguido das Fases Preliminares 
do Processo para o Julgamento no Direito Português, Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 2013, 58. 
Este estudo, dissertação de mestrado, constitui uma reflexão aturada sobre o tema e encontra-se dispo-
nível em  http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/14683/1/Dissertação_Mestrado_Versão_Fi-
nal_02-09-2013.pdf.

27  Cf. Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 77/XII, 3.
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Com efeito, não esquecemos que as declarações do arguido em sede de inquéri-
to dirigido pelo Ministério Público são declarações que não foram objecto do 
princípio do contraditório. Temos outrossim presente que o desiderato de cada 
uma das fases, inquérito e julgamento, é bem diferente, sendo, em consequência, 
diferentes as formas como são conduzidos os depoimentos prestados perante o 
Ministério Público e perante os juízes de julgamento. Desde logo porque uma das 
principais preocupações do primeiro é encerrar o inquérito, acusando ou arqui-
vando e, depois, sustentar a acusação. Por conseguinte, pelo menos até ao presen-
te momento não o preocupa tanto o teor incriminatório (ou não) das declarações 
que o arguido vai proferir. Em síntese conclusiva: o fim último do inquérito é bem 
diferente do da audiência de julgamento. Por isso não podemos ignorar que, se em 
audiência de julgamento tais declarações forem lidas ou reproduzidas, estaremos 
perante uma talvez excessiva utilização pelo juiz da fase processual que conduziu 
à acusação, utilização essa refractária ao princípio do acusatório.

Não obstante, pensamos que a alteração em causa não é suficiente para fazer pe-
rigar o nosso sistema acusatório que, de resto, não é puro, por força dos poderes 
atribuídos ao juiz em matéria de produção de prova, de acordo com o artigo 340.º. 
No que tange ao princípio da imediação da prova, obviamente que ele também sai 
tocado desta alteração legislativa, pois que o juiz não tem contacto directo com a 
fonte da prova, tal como se impõe nos termos do artigo 355.º. Expliquemo-nos: 
a proibição de reprodução das declarações prestadas em momento anterior ao 
julgamento pelo arguido representa uma regra processual indissociável do artigo 
355.º, referente à proibição de valoração de provas que não tiverem sido produzi-
das em julgamento ou examinadas em audiência (cf. n.º 1 do citado artigo). Com 
efeito, os meios de prova têm de ser submetidos ao escrutínio dos sujeitos proces-
suais. Daí que o princípio da imediação previsto no artigo 355.º do CPP se fique a 
dever, segundo Paulo Dá Mesquita, a razões políticas intrínsecas ao processo, 
derivadas de princípios processuais como o acusatório ou o contraditório28.

Ora, se o n.º 2 do artigo 355.º do CPP (que ressalva “do disposto no número ante-
rior as provas contidas em atos processuais cuja leitura, visualização ou audição 
em audiência sejam permitidas, nos termos dos artigos seguintes”) é uma excep-

28  Cf. Paulo Dá Mesquita, «A utilizabilidade probatória no julgamento das declarações processuais ante-
riores do arguido…», 143 e s.
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ção ao n.º 1, e é por esse mesmo n.º 2 que se permite a reprodução e a leitura das 
declarações, uma vez que a regra agora (depois da revisão de 2013) é a leitura das 
declarações do arguido, então é claro que há uma violação crassa do princípio da 
imediação.

Mas olhemos ainda mais fundo para o presente nódulo problemático, distinguin-
do agora duas situações diferentes que deveriam (ou poderiam) ter conduzido o 
legislador a optar pela utilização das declarações proferidas pelo arguido anterior-
mente ao julgamento prevendo a criação de um regime dual, conforme o arguido 
esteja ou não ausente daquela audiência. A saber: a) Estando o arguido ausente, se 
as suas declarações forem lidas, consideramos que há atropelo da imediação e da 
oralidade e, em última instância, do próprio contraditório, sendo certo que esse 
atropelo é inultrapassável por força da ausência do arguido daquela diligência. 
Com efeito, nessas circunstâncias, pensamos que o julgamento deveria ser adia-
do para a segunda data ou, não o sendo, que deveria ser dada a possibilidade ao 
arguido de comparecer nessa mesma segunda data, assim se dando cabal cumpri-
mento ao artigo 333.º, n.º 3 segundo o qual se a audiência se realizar na ausência 
do arguido ele conserva o direito de prestar declarações até ao encerramento da 
audiência. Por isso, na hipótese de o julgamento se realizar na primeira data mar-
cada, o defensor do arguido, segundo o nosso juízo, deve requerer que o arguido 
seja ouvido na segunda data. Se ele em momento algum estiver presente na au-
diência de julgamento, obviamente que os problemas suscitados pelo novo regi-
me voltam a emergir, sendo, ainda assim, pertinente averiguar qual a razão pela 
qual está faltoso. b) Ao invés, se o arguido está presente na audiência e se o juiz 
decidir pela leitura das suas declarações face a uma posição daquele, ele – arguido 
– poderá dispor-se a falar, assim se suprindo a falta de imediação e de oralidade. 
Deste modo o arguido pode contraditar, explicar ou confirmar as suas anteriores 
declarações. Na verdade, se o arguido está presente e se se remete ao silêncio é cer-
to que, por força da segunda parte do n.º 1 do artigo 343.º, esse seu silêncio não 
o pode desfavorecer. Mas, entendemos nós, o tribunal também não poderá ficar 
manietado quanto ao recurso a outros meios de prova, sendo lógico que se socorra 
de tais declarações do arguido, assim tenham estas sido prestadas na presença do 
seu defensor, perante autoridade judiciária e com a consciência clara por parte da-
quele que as mesmas poderiam ser lidas em julgamento e valer contra si.
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Deste modo, fica na sua esfera de disponibilidade decidir se deve falar e assim de-
bater a prova, explicar as suas anteriores declarações e entrar em diálogo consigo 
próprio, através daquelas suas declarações, exercendo o contraditório. Na hipó-
tese de tal suceder, o princípio do contraditório volta a emergir, mas certo é que 
esse desiderato se atinge com alguma constrição do direito ao silêncio. Contudo, 
sejamos claros: este seu direito, que a doutrina há muito lhe reconhece, não pode 
ser – e não o é agora seguramente – um direito absoluto.

Acresce que se pensarmos na realização da justiça, por um lado, e nos amplos di-
reitos que envolvem o estatuto de arguido, por outro, não consideramos que seja 
processualmente equilibrado e justo que um arguido que se remeta ao silêncio em 
julgamento venha a ser absolvido nessa mesma fase processual depois de, em sede 
de inquérito, ter confessado o seu crime29. Na verdade, à luz do regime processual 
anterior à Lei n.º 20/2013, que não permitia a leitura das declarações do arguido 
anteriormente prestadas no caso de ele exercer o seu direito ao silêncio, era legal-
mente possível que ele viesse a ser absolvido.

Ao invés, agora à luz do novo regime, na hipótese de o arguido persistir no seu 
direito de não prestar declarações, ele deverá suportar as consequências dessa sua 
decisão de se remeter ao silêncio, sendo uma delas a possibilidade de ele ver lidas 
ou reproduzidas as suas declarações anteriormente prestadas, desde que cumpri-
dos os demais requisitos que o próprio artigo 357.º, n.º 2 do CPP impõe.

Portanto, segundo a nossa óptica, à luz desta alteração, o direito ao silêncio fica 
relativizado já que poderá ceder a partir do momento em que o juiz ordena a lei-
tura das declarações, caso em que o arguido pode, eventualmente, ser compelido 
a mudar de estratégia e decidir-se por abdicar do seu direito ao silêncio. Que tal 
medida lhe é desfavorável é inegável. Todavia, acompanhando a jurisprudência 
do STJ, vertida no seu acórdão de 10 de Janeiro de 2008, sempre acrescentamos 
que o arguido não pode pretender afirmar que foi prejudicado pelo seu silêncio se 
ele próprio, no exercício do seu direito de falar ou não, renunciou a dar a sua visão 
dos factos, remetendo-se ao silêncio30. Consideramos, em consequência, que o juiz 

29  Reflectindo de modo similar ao do texto, cf. Mudar a Justiça Penal – linhas de reforma do processo penal 
português, coordenação de António João Latas, Coimbra: Almedina, 2012, 96 e s.

30  Acórdão disponível em: http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5694dd
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deve, efectivamente, socorrer-se dessa possibilidade de ler ou mandar reproduzir 
as declarações do arguido. E, ainda segundo o nosso juízo, se tal acontecer, em úl-
tima instância, podemos ainda reconduzir essa faculdade do juiz a uma extensão 
do próprio princípio da descoberta da verdade material, previsto no artigo 340.º.

3. CONCLUSÕES

Pendemos para aceitar a alteração do regime introduzida, que permite a repro-
dução ou a leitura de declarações prestadas pelo arguido em fase de inquérito ou 
de instrução, desde que escrupulosamente cumpridos os requisitos previstos na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 357.º. Ou seja, as mencionadas declarações só poderão 
ser utilizadas se tiverem sido prestadas perante autoridade judiciária; com assis-
tência do defensor do arguido e contanto que se tenha explicado cabalmente ao 
arguido (e que ele tenha entendido), no momento em que prestou tais declarações, 
que as mesmas “poderão ser utilizadas no processo, mesmo que seja julgado na 
ausência, ou não preste declarações em audiência de julgamento”; e, ainda, que 
tais declarações não representam a confissão dos factos, porquanto se encontram 
sujeitas ao princípio da livre apreciação da prova.

Nestes casos, dizíamos, aceitamos o novo regime das declarações do arguido, mas 
com as reservas que expusemos quando ele se encontre ausente do julgamento. 
Para tanto contribuem, ainda, duas outras ordens de razões. Primeira: a forma 
como o legislador procedeu à alteração não permite erigir o regime da leitura ou 
reprodução das declarações do arguido como um regime regra, que possa ser usa-
do de forma indiscriminada, pois que o legislador no artigo 141.º, n.º 4, alínea b) 
refere a expressão “poderão”, deixando assim entender que estas declarações não 
terão de ser necessariamente usadas, advindo daí um carácter excepcional da sua 
utilização31. Segunda: com a alteração introduzida não estamos perante um novo 
regime de confissão por parte do arguido, já que a parte final da alínea b) do n.º 4 

5a9db5ffd0802573cc0044a3e6?OpenDocument. Ainda a propósito do silêncio do arguido Damião 
da Cunha salienta que não existe, no direito processual português, um direito autónomo ao silêncio, 
porquanto este é apenas a vertente negativa do direito de prestar declarações. Cf., do autor, «Aspetos da 
revisão de 2013 do CPP…», 266 e s.

31  Em sentido próximo ao do texto, cf. Damião da Cunha, «Aspetos da revisão de 2013 do CPP…», 267.



338

As Novas Fronteiras do Direito

do artigo 141.º é clara ao estatuir que estas declarações ficam sujeitas ao princípio 
da livre apreciação da prova. 

Por isso, tomando em consideração as cautelas de que nos deram conta Paulo 
Dá Mesquita e Germano Marques da Silva, bem como levando em conta 
as preocupações de Isabel Oneto, será sempre e em todo o caso, absolutamente 
necessário que o defensor do arguido se encontre cabalmente informado quanto 
ao processo em causa, a fim de melhor poder definir a estratégia a usar aquando 
dos interrogatórios. As perguntas formuladas ao arguido em sede de inquérito 
devem, ainda, ser adequadas. É absolutamente necessário que o arguido, aquando 
do interrogatório, tenha plena consciência das consequências do seu depoimento; 
o mesmo é dizer que o depoimento pode ser usado em sede de audiência, na hipó-
tese de ele não estar naquela ou no caso de se decidir por não falar. Essa explicação, 
no fundo, não se compadece com uma leitura estrita da norma, devendo ser, mais 
do que um requisito formal, um momento em que se explica ao arguido as conse-
quências quer do seu silêncio quer do facto de prestar declarações. Deste modo, 
face ao actual modelo de processo penal português, marcado todo ele por uma es-
trutura acusatória e onde o arguido aparece respaldado por uma série de direitos 
que, no seu conjunto, o protegem de forma cabal e profunda, e desde que sejam 
respeitadas aquelas cautelas, afigura-se-nos que o legislador, neste particular pon-
to, continua a ser fiel ao desenho do processo penal previsto na Lei Fundamental 
Portuguesa, conforme, enfim, ao Estado de Direito material democrático.

Razões de preocupação vemo-las nós, aí sim – sem dúvida –, na possibilidade de 
se proceder à leitura ou à reprodução das declarações dos declarantes ausentes da 
audiência e relativamente aos quais não se possa afirmar com certeza absoluta 
que tudo foi feito para que eles ali pudessem estar a depor. Na verdade, quanto a 
estas declarações, não houve (em sede de inquérito) e não haverá (em julgamento) 
qualquer espécie de possibilidade de se poder exercer o contraditório e, sem dúvi-
da, que uma condenação alçapremada em exclusivo em tais declarações nos sus-
cita dúvidas sérias de constitucionalidade sendo, por conseguinte, pertinente que 
estejamos atentos e vigilantes quanto ao estrito e cabal cumprimento da norma 
do n.º 4 do artigo 356.º, no sentido de apurar se é realmente impossível chamar 
aquela testemunha a depor.
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1 INTRODUÇÃO 

Num país onde as garantias fundamentais são desrespeitadas com certa insistên-
cia, o habeas corpus, além de constituir uma das principais garantias constitucio-
nais postas ao alcance de qualquer cidadão para preservação da sua liberdade indi-
vidual, ainda é um poderoso instrumento para denunciar os excessos cometidos 
pelas autoridades públicas no trato das questões relativas ao direito de ir, de vir e 
de permanecer.

Assim, por mais que se tenha falado, estudado ou até mesmo elaborado obras a 
seu respeito, é sempre estimulante analisá-lo, pois a sua magnitude é sempre 
atual, haja vista que a liberdade de locomoção foi e sempre será o maior de todos 
os patrimônios que o ser humano possui.

O objetivo deste trabalho é examinar algumas questões relativas a esse grande ins-
tituto.

Não temos a pretensão de escrever um vasto tratado sobre o tema, para isto o lei-
tor deve se valer de obras específicas nas quais encontrará à sua disposição infor-
mações mais minudentes.
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As principais questões que envolvem o instituto foram pesquisadas, como: ori-
gem do instituto, natureza jurídica, legitimidade, análise de prova em matéria de 
habeas corpus e a competência.

Mediante esse estudo, focando em especial a obra de Pontes de Miranda Habeas 
corpus, esperamos responder alguns questionamentos acerca do mesmo, que, no 
cotidiano forense, sempre se deparam os estudiosos do Direito Processual Penal. 

2 NOÇÕES GERAIS

Apesar de o instituto ser considerado tema de direito processual penal por estar 
compreendido no capítulo referente aos recursos (arts. 647/667, ambos do Códi-
go de Processo Penal Brasileiro), o habeas corpus não deve ser visto como sendo 
apenas um recurso a mais. Na realidade, como diz Hélio Tornaghi

[...] o habeas corpus é remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou 
do abuso de poder que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir. Da ile-
galidade, não da injustiça, que não se discute no processo de habeas corpus. Por isso 
o juiz não examina a prova da injustiça; mas a prova da ilegalidade pode instruir a 
petição de habeas corpus [...]. (TORNAGHI, 1995, p. 390). 

A Constituição Federal (art. 5º, LXVIII) considera-o como um meio idôneo para 
amparar e proteger a liberdade de locomoção do cidadão, e o constrangimento a 
esse direito pode ser causado por qualquer espécie de coação proveniente ao ato de 
autoridade ou até mesmo de particular.

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Go-
mes Filho, insurgindo-se contra a concepção tradicional de que o remédio cons-
titucional destina-se a apenas combater ilegalidades provenientes das decisões 
judiciais, afirma que: 

[...] apesar da maior aplicação no âmbito criminal, dada a proeminência das penas 
privativas de liberdade no atual sistema punitivo, trata-se de instrumento desti-
nado a remediar e prevenir toda e qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade 
de ir, vir e ficar; assim, não visa atacar apenas medidas e decisões de juizes crimi-
nais, mas quaisquer atos judiciais, administrativos e até mesmo de particulares 
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que possam interferir com a liberdade pessoal [...]. (GRINOVER; FERNANDES; 
GOMES FILHO, 2007, p. 339).

Como se vê, a ordem de habeas corpus é uma ação de impugnação que proporciona 
não só o reexame de matéria judicial, mas também se destina a tutelar preventiva-
mente o direito de liberdade.

3 O HABEAS CORPUS NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA: 
GRÉCIA E ROMA 

Tendo em vista uma concepção histórica, nota-se que a cultura helênica valorizou 
em muito a filosofia, a política e o próprio intelecto, mas as liberdades pessoais 
não eram asseguradas plenamente pelo Estado.

Aliás, o cidadão não podia questionar as medidas tomadas pela polis, pois se desa-
fiasse a ordem vigente sofria reprovação. Assim, a 

[...] concepção filosófica grega, é evidente que historicamente   condicionada, não 
concebeu sistema de garantias dos indivíduos contra o Estado ou contra os gover-
nantes porque a violação das personalidade      do cidadão merecia reprovação da 
‘polis, por força de um julgamento ético    e político, e não juridicamente institu-
cionalizado’ [...]. (GRECO FILHO,   1996, p. 23).

Apesar de toda a contribuição legada por Roma ao moderno Direito, não há histo-
ricamente qualquer comprovação de que entre os romanos houvesse a preocupa-
ção de resguardar o cidadão da vontade do imperador, na verdade 

[...] a preocupação romana, contudo, era o relacionamento interindividual, alcan-
çado, como se vê, o processo romano, alto grau de evolução ainda hoje  admirado. 
Em suas três fases (das ações da lei, o período formulário e o da  cognitio extra ordi-
nem) foi-se aprimorando a aplicação do direito, mas em  nenhum momento o me-
canismo judicial se estruturou no sentido de garantir a pessoa contra a vontade do 
imperador [...]. (MIRANDA, 1955, p. 03).

Alguns tratadistas costumam citar o interdictum de homine llibero exhibendo (fr. 1 
pr. D. DLII, 29) do próprio direito romano como antecedente do habeas corpus. 
Mas tal fonte histórica é desvestida de qualquer valor jurídico, pois o  interdictum 



344

As Novas Fronteiras do Direito

não tinha por finalidade apresentar o preso perante a autoridade competente 
para analisar se sua prisão era ou não legal. Com diz Bento de Faria:

[...] É bem verdade, cumpre ressaltar, que no direito romano não havia o interdic-
to homine libero exhibendo, para garantir, sem segurança, a pessoa livre reclamada 
como escravo, o qual sempre foi usado como substitutivo do habeas corpus [...]. (FA-
RIA, 1960, p. 369).

Tal possibilidade só foi possível, historicamente, com a Magna Charta, em 1215, 
surgida na Inglaterra.

Desta forma podemos afirmar seguramente que na antiguidade clássica não re-
pousa a origem do instituto do habeas corpus.

3.1 O HABEAS CORPUS NO ANTIGO DIREITO INGLÊS 

Foi criado como instrumento de oposição aos desrespeitos praticados pelos sobe-
ranos, juizes criminais e xerifes que, em muitos momentos, privavam o cidadão 
de sua liberdade sem nenhum motivo legal (como exemplo poderíamos citar as 
várias prisões realizadas em flagrante sem necessidade).

Portanto, não é difícil imaginar que o sentimento de liberdade que ansiavam os 
cidadãos era compartilhado por toda a sociedade, inclusive a nobreza, haja vista 
que esse sentimento sempre esteve vivo e inquietante entre os ingleses.

Uma série de arbitrariedades e violências era perpetrada pelo governante, que não 
era simpático nem aos seus pares e nem tão pouco ao povo em geral.

A situação política da Inglaterra tornou-se insuportável por vários motivos: perda 
da guerra para a França; endividamento do reino para sustentar a guerra; série de 
impostos exigidos do povo; restrições à liberdade pessoal; prisões ilegais e desne-
cessárias.

Em fins de 1213, 

[...] o arcebispo de Cantuária (Canterbury), Etienne de Langton, lera aos nobres e 
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aos bispos, em S. Paulo de Londres, carta de Henrique I, provinda de 1.100, bem 
como outros textos jurídicos, que impressionaram profundamente o auditório 
[...]. (MIRANDA, 1955, p. 15).

Como se vê, aos poucos, uma conscientização foi tomando conta do povo e da no-
breza acerca dos desmandos do rei, que deveriam ser contidos.

Para conter este quadro caótico, os Barões se reuniram em 19 de junho de 1215 e 

obrigaram o rei João a assinar um documento: a Magna Charta. Este documento re-
ferendava uma legítima aspiração de todo o povo inglês: mais liberdade.

Apesar de ter jurado cumprir fielmente a Charta, João Sem Terra violou-a em vá-
rias oportunidades, chegando ao ponto de pactuar com o Papa Inocêncio III, me-
diante o pagamento anual de tributos, a anulação do referido documento - o que, 
posteriormente, acabou conseguindo.

3.1.1 A PRIMEIRA MAGNA CHARTA

A natureza do habeas corpus está associada à fórmula expressa no mandado em 
que o Tribunal concedia endereçado a quantos tivessem em seu poder, ou guarda, 
o corpo do detido. A ordem do teor era o seguinte: “Toma (literalmente: tome no 
subjuntivo, habeas, de habeo, ter exibir, tomar, trazer, etc) o corpo deste detido e 
vem submeter ao Tribunal o homem e o caso”.

Conforme noticia Pontes de Miranda, quando se tratava de paciente submetido à 
prisão provisória, este tinha o direito de comparecer perante as autoridades com 
os pés e mãos sem grilhões.

O pedido era, geralmente, julgado na Casa do Banco do Rei, pois naqueles casos 
criminais o rei decidia pessoalmente.

Naquele período, havia três meios de livrar o cidadão inglês da prisão    injusta:

1- [...] O writ de mão tomada, ou de ordem de entregar o acusado a um de seus ami-
gos, ou afeiçoados, que - assegurando o comparecimento dele perante o juiz, à pri-
meira citação - o tomava pela mão simbolicamente;
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2- O writ odio et atia, ou breve bono et malo, que supunha estar presa a pessoa acusa-
da de morte, sendo por isso impossível a caução: o xerife sindicava se o indiciado 
era acusado de ódio ou malvadez, cabendo novo writ (tradas in ballivum, se fosse 
caso de legítima defesa;
3- O writ de homine replegiando, pelo qual se soltava o acusado mediante a caução 
derivada de frank-pledge. 
Esses meios, todavia, não eram suficientes e prontos. A detenção injusta de ho-
mem livre era tão odiosa que o direito inglês sempre procurou conceder contra tal 
ilegalidade meios de direito, dos quais o mais prático, tanto quanto mais expedito 
foi o writ of habeas corpus , que tornou-se o preferido. O privilégio que dele, só sé-
culos depois obtiveram, constitui uma das mais contínuas aspirações. Em todo o 
caso, essa ordem, que era eficiente nas espécies de prisão executada por particula-
res, não seria quando o opressor fosse o príncipe ou o rei, ou, por ele, alguém que o 
representasse [...]. (MIRANDA, 1955, p. 33-36). 

3.1.2 A SEGUNDA MAGNA CHARTA

A Segunda Charta de Habeas corpus (Habeas corpus Act, 1679), no seu capítulo 
XXIX, estabeleceu a fundamentação da liberdade física: estava amparada na pró-
pria natureza humana.

A importância real desta outra Charta é bastante discutida por não ter apresen-
tado maiores inovações ao instituto já existente. Na verdade, o que levou ao sur-
gimento desta Segunda carta foi a ação do sentimento nacional inglês que já não 
conseguia conviver com as violências praticadas em relação ao seu direito de ir e 
vir. Assim, a nobreza feudal empreendeu uma verdadeira luta para conscientizar 
o povo dos seus direitos em relação à liberdade de locomoção. Desta maneira, é 
possível justificar-se a existência desta outra Charta ao se analisar os aspectos po-
líticos pelos quais passava a sociedade inglesa da época.

Somente no ano de 1812 é que no antigo Direito Inglês foi banida, de vez, a possi-
bilidade da prisão arbitrária - retirando da Coroa e do Conselho Privado, que eram 
os órgãos que deliberavam a respeito do assunto, a competência para analisar as 
prisões e transferindo tal incumbência aos juizes criminais. Assim, pode-se tam-
bém afirmar que a magistratura começou a se tornar independente na Inglaterra. 
Tais acontecimentos vieram influir no julgamento dos crimes pelos jurados. Es-
tes deixaram de se tornar tímidos complacentes com os interesses do rei.
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3.2 O HABEAS CORPUS NO DIREITO AMERICANO 

[...] Verdadeira luta entre os direitos: a do povo colonizador e do súdito, possuidor 
de privilégios, que, momentaneamente se achava confundido na massa de colo-
nos.
Mas essa condição acidental, passageira, alienava direitos por definição mesmo - 
inerentes à pessoa (GEO ZHEGLER, The cetennial Declaration of Human Rights, 
1876, VI e 19: ‘...). inherents rights ... inalienable rights of human being... ‘ e carac-
teristicamente inalienáveis [...]. (MIRANDA, 1955, p. 89).
[...] Não há como negar a paixão pela liberdade física que sempre teve o povo ameri-
cano. Mesmo nos tempos colônias, há histórico que merece ser lembrado: o Ter-se 
estendido o privilégio do habeas corpus a uma das colônias que não o possuía. Tal 
foi o ato do governador Sptwoodem 1710, que tornou aplicável na Virgínia o cé-
lebre remédio inglês (Willian Bryant e Sidney Gay, History Of The United States, 
III, 72) [...]. (MIRANDA, 1955, p. 101).

Esta ânsia pela liberdade sufocava o povo americano de posse de toda a legislação 
inglesa sobre o habeas corpus e aguardava-se que quando da organização das máxi-
mas constitucionais de 1787 ali fosse incluído o pedido de writ, como instrumen-
to tutelador da liberdade individual. Todavia isso efetivamente não aconteceu, já 
que a constituição cuidou da sucessão e proibiu as leis pelas quais se condenasse 
sem a devida forma legal (bill of attainder). No que tange à suspensividade do writ 
sob consideração, o art. 1º da seção 9º daquela Carta, preceituou: “The privlege 
of writ of habeas corpus shall not be suspended; uncless when in cases of rebellion 
or invasion, the safety may require it [...]” (O privilégio da ordem de habeas corpus 
não pode ser suspenso a não ser nos casos de rebelião ou invasão quando a segu-
rança o exigir).

Na verdade, a expressão liberty com acepção bastante ampla, abrangendo inclusive 
a liberdade individual, somente apareceu no art. 5º, da Reforma Constitucional 
de 1791, no qual restou insculpido: “No preson shall be deprived of life, liberty 
or property, whithout due process of law” (Nenhuma pessoa pode ser privada da 
vida, da liberdade da vida, da liberdade ou da propriedade, sem o devido processo 
legal).

Como se vislumbra pelo texto transcrito, o mesmo não fazia menção ao habeas cor-
pus, porém não deixou de consagrar uma conquista americana - já que  ninguém po-
deria ser privado de sua liberdade física sem o devido processo de lei.
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Diante da análise exposta percebe-se que o remédio heróico foi incorporado ao 
direito das colônias americanas a duras penas. Apesar de insistirem em ter o mes-
mo tratamento dispensado aos cidadãos da Ilha, a realidade que se apresentava na 
América era outra, ou seja, o governo inglês não estendeu os benefícios da legis-
lação concernente ao habeas corpus aos seus súditos. Entretanto, tal lapso não pas-
sou despercebido pelos colonos do novo mundo. Como vários membros da nova 
sociedade aportavam na metrópole para freqüentar os cursos superiores, dentre 
estes o Direito, era natural que ao voltarem à sua terra reivindicassem a aplicação 
da legislação inglesa na íntegra. Não toleraram as restrições impostas pela coroa 
aos súditos no tocante ao direito de ir e vir. Logo, a insatisfação seria notória e, 
com o passar do tempo, era normal que o instituto viesse a ser aplicado também 
nas colônias.

Com a independência foi criada uma Constituição, e esta tratou de dar uma ên-
fase muito grande ao direito de liberdade. Desta forma, a redação do art. 5º da 
Constituição Americana contemplou não só o direito de ir e vir, mas também o 
devido processo legal em sentido amplo.

3.3 O HABEAS CORPUS NO DIREITO PORTUGUÊS 

O habeas corpus, surgiu formalmente no direito português através da Constitui-
ção de 1911, em seu art. 3º, nº 31, com a seguinte redação:

[...] A Constituição garante a portugueses e estrangeiros residentes no país a invio-
labilidade nos termos seguintes: 31. Dar-se-á habeas corpus sempre que o indivíduo 
sofrer ou se encontrar em iminente perigo de sofrer violência, ou coação, por ile-
galidade, ou abuso de poder. A garantia do habeas corpus só se suspende nos casos 
de estado de sítio por sedição, conspiração, rebelião ou invasão estrangeira. Uma 
lei especial garantirá a extensão desta garantia e seu processo [...]. (Constituição 
Portuguesa de 1933). 
[...] Seguindo a tradição do direito lusitano, também a Constituição de 1933 esta-
belecia no art. 8º, § 4º, a garantia do habeas corpus, ‘constituem direitos e garantias 
individuais dos cidadãos portugueses: [...] Poderá conta o abuso de poder usar-se 
de providência excepcional do habeas corpus, nas condições determinadas em lei 
especial’ [...]. (MOSSIN, 1997, p. 25). 

Germano Marques da Silva afirma que:
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[...] os temos da regulamentação legal do habeas corpus pelo DL nº 36.043 foram 
criticados por serem insuficientes, sobretudo pela aplicação que deles fazia a juris-
prudência, mas esses termos são ainda agora, no essencial, pelo mesmo na inter-
pretação jurisprudencial os que constam do CPP. Como o próprio legislador dava 
conta no relatório preliminar do DL nº 35.043, o habeas corpus é uma providên-
cia de caracter extraordinário, um processo de defesa dos direitos da pessoa que 
só pode funcionar com segurança em situação de estabilidade política e de justo 
equilíbrio dos poderes do Estado. Talvez por isso que, consagrado pelas Constitui-
ções de 1911 e de 1922, só em 1945 tenha sido regulamentado e depois, no período 
revolucionário que se seguia a 1974, tenha sido novamente limitado, só tendo sido 
retornado plenamente na sua forma atual em pleno regime democrático [...]. (SIL-
VA, 1993, p. 262).

A redação do atual texto constitucional português, no seu art. 311, é lapidar no sen-
tido de não deixar nenhuma dúvida do caráter subjetivo desta garantia constitu-
cional, tornando a utilização do instrumento fácil e seguro. Constata-se também 
que a intenção do legislador português foi a de imprimir uma maior celeridade 
na apreciação e no julgamento do recurso. Outra característica que fica evidente 
é a de estabelecer uma ampla proteção ao direito de ir e de vir. Ademais, o texto 
lusitano em momento algum excepcionou o uso do remédio heroico - como faz o 
texto constitucional brasileiro quando restringiu em princípio que o writ não po-
deria ser usado para discutir o mérito de uma eventual necessidade de se manter 
uma prisão disciplinar.2

3.4 O HABEAS CORPUS BRASILEIRO 

As reminiscências do instituto do habeas corpus no direito processual penal bra-
sileiro deitam as suas raízes no decreto de 23 de maio de 1821, Código penal de 

1 O texto da atual Constituição Portuguesa é o seguinte:
 Artigo 31.º (Habeas corpus) 
 1. Haverá habeas corpus contra o abuso de poder, por virtude de prisão ou detenção ilegal, a requerer pe-

rante o tribunal competente. 
 2. A providência de habeas corpus pode ser requerida pelo próprio ou por qualquer cidadão no gozo dos 

seus direitos políticos. 
 3. O juiz decidirá no prazo de oito dias o pedido de habeas corpus em audiência contraditória”.
 No atual CPP de Portugal o instituito é disciplinado a partir dos artigos 220º a 223º.
2 Não vigora atualmente o entendimento de que o Habeas Corpus não pode ser manejado para questionar 

prisões disciplinares (se é que se pode falar na sua legitimidade no presente); veja-se, por exemplo, as si-
tuações nas quais a medida imposta (punição disciplinar) é excessiva ou a autoridade que a decretou não 
era competente para fazê-lo. Sendo assim, a concessão da medida é correta.
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1830, e, em especial, no Código de processo penal de 1832. Torna-se indispensável 
a transcrição destes dispositivos para um melhor conhecimento e comparação. 
Permitamo-nos transcrevê-los:

[...] desde desta data em diante nenhuma pessoa livre possa ser presa sem ordem 
por escrito do juiz ou magistrado criminal do território, exceto somente o caso de 
flagrante delito, em que qualquer do povo deve prender o delinqüente.
[...] nenhum juiz ou magistrado criminal possa expedir ordem de prisão sem proce-
der a culpa formada [...]. (Decreto de 23 de maio de 1821). 
Dos crimes contra a liberdade individual
[...] Recusarem os juizes, a que for permitido passar a ordem de habes corpus, con-
cedê-las quando lhes forem regularmente requeridas, nos casos em que podem ser 
legalmente passadas; retardarem sem motivo a sua concessão, ou deixarem, de 
propósito, e com conhecimento de causa, de as passar, independente de petição, n 
os casos em que a lei determinar; Recusarem os oficiais de justiça, ou demorarem 
por qualquer modo a intimação de uma ordem de habeas corpus, que lhes tenha 
sido apresentada, ou a execução para que essa ordem surta efeito [...]. (Código Cri-
minal de 1830, arts. 183 e 184.
[...] Todo cidadão, que entender que ele ou outrem sofrer prisão ou constrangimen-
to ilegal em sua liberdade, tem direito de pedir ordem de habeas corpus em seu fa-
vor [...]. (Código de Processo Penal de 1832, art. 340).

Logo após a partida de D. João VI para Portugal foi expedido o Decreto de 23 de 
maio de 1821, referendado pelo Conde dos Arcos, no qual se identifica o esforço 
oficial para conter as prisões desnecessárias que, já naquela época, eram motivo de 
preocupação, segundo narra Pontes de Miranda: 

[...] Vendo que nem a Constituição da Monarquia Portuguesa nem as disposições 
expressas da Ordenação do Reino, nem mesmo a Lei da Reformação da Justiça de 
1582, com todos os Alvarás, cartas régias e decretos de meus Augustos Avós, têm 
podido afirmar de um modo inalterável, como é direito natural, a segurança das 
pessoas;
E constando-me que alguns Governadores, Juizes Criminais e Magistrados, vio-
lando o sagrado depósito da jurisdição que se lhes confiou, mandam prender por 
mero arbítrio e antes da culpa formada, pretextando denúncias em segredo, sus-
peitas veementes e outros motivos horrorosos à humanidade, para impunemente 
conservar em masmorras, vergados com os pesos de ferros, homens que se con-
gregavam por os bens oferecera a instituição das Sociedades Civis, o primeiro dos 
quais é sem dúvida a segurança individual;
 E sendo do meu primeiro dever e desempenho de minha palavra promover o 
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mais austero respeito à lei e antecipar quanto se possa os benefícios de uma consti-
tuição liberal;
Hei por bem excitar de maneira mais eficaz e rigorosa a observância da sobremen-
cionada legislação, ampliando-a e ordenando, como por este Decreto ordeno:
1º Que desde sua data em diante nenhuma pessoa livre do Brasil possa jamais ser 
presa sem ordem por escrito do juiz ou magistrado criminal de território, exceto 
somente o caso de flagrante delito, em que qualquer do povo deve prender o de-
linqüente.
2º Que nenhum juiz ou magistrado criminal possa expedir ordem de prisão sem 
preceder culpa formada por inquirição sumária de três testemunhas, duas das 
quais jurem contestes, assim o fato que em lei expressa seja declarado culposo, 
como a designação individual do culpado, escrevendo somente, a qual se guardará 
em segredo até que possa verificar-se a prisão do que assim tiver sido pronunciado 
delinqüente.
3º Que, quando se acharem presos os que assim forem indicados criminosos, 
se lhes faça ‘imediata’ e ‘sucessivamente’ o processo, que deve findar dentro de 
quarenta e oito horas peremptórias, improrrogáveis, e contadas do momento da 
prisão, principiando-se sempre que isso possa ser, por confrontação dos réus com 
as testemunhas que os culpavam, e ficando abertas e públicas todas as provas que 
houver, para assim facilitar os meios de justa defesa, que a ninguém se deve difi-
cultar ou tolher, excetuando-se por ora das disposições destes parágrafos os casos 
que, provocados, merecem pelas leis do Reino pena de morte acerca dos quais se 
procederá infalivelmente nos termos dos §§ 1º e 2º do Alvará de 31 de março de 
1742.
4º Que, em caso nenhum, possa alguém ser lançado em segredo na masmorra es-
treita, escura ou infecta, pois que a prisão deve só servir para guardar as pessoas e 
nunca para as adoecer, e flagelar, ficando implicitamente abolido para sempre o 
uso de correntes, algemas, grilhões e outros quais ferros inventados para martiri-
zar homens ainda não julgados a sofrer qualquer pena aflitiva por sentença final; 
entendendo-se, todavia, que os juizes e magistrados criminais poderão conservar 
por algum tempo em casos gravíssimos incomunicáveis os delinqüentes, con-
tanto que seja em casas arejadas e cômodas, e nunca manietados ou sofren-
do qualquer espécie de tormento.
5º Determino, finalmente, que a contravenção, legalmente provada, das disposi-
ções do presente decreto seja irremissivelmente punida com perdimento do em-
prego e inabilidade perpétua para qualquer outro haja exercício de jurisdição [...]. 
(MIRANDA, 1955, p. 123-124).

A Constituição do Império não consagrou o habeas corpus. Todavia, em seu art. 
179, § 8º, havia indícios de uma proteção do cidadão contra as arbitrariedades 
dos juizes:
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[...] Ninguém poderá ser preso sem culpa formada, exceto nos casos declarados em 
lei; e nestes dentro de 24 horas contada da entrada na prisão, sendo em cidades, vi-
las ou outras povoações próximas aos lugares da residência do juiz, e nos lugares 
remotos dentro de um prazo razoável, que a lei marcará, atenta a extensão do terri-
tório, o juiz por uma nota por ele assinada fará constar ao réu o motivo da prisão, os 
nomes de seu acusador e os das testemunhas, havendo-as [...]. 
O Código de Processo Criminal (Lei de 29 de novembro de 1832), em que primei-
ro regulou o habeas corpus, continha as seguintes regras jurídicas; muitas das quais 

ainda em vigor na República (Constituição de 1891, art. 83) e até no Código de Pro-
cesso Penal de 1941 [...]. (MIRANDA, 1955, p. 130). 

Poucas modificações ocorreram no período de 1832 a 1871 relativas ao habeas cor-
pus, quer na doutrina quer na jurisprudência brasileira.

Porém, profundas alterações iriam ocorrer no Código de Processo Penal de 1832 
a partir do ano de 1871, pois:

[...] estendeu-se o remédio heróico àquelas hipóteses em que o cidadão se encontra-
va simplesmente ameaçado na sua liberdade de ir e vir. Era a consagração do habeas 
corpus, preventivo, nem sequer conhecido na Inglaterra.
A tal ponto chegou o desenvolvimento do instituto entre nós, que, logo após a Re-
pública, quando se organizou a Justiça Federal, o Decreto nº 848, de 11-10-1890 
estabeleceu até recurso para a Suprema Corte, em todos os casos de denegação de 
ordem de habeas corpus. (TOURINHO FILHO, 1997b, p. 518-519).

Comentando sobre o tema, outro insigne jurista, Borges da Rosa, nos seus Co-
mentários assim descreve as modificações introduzidas à legislação brasileira:

[...] A lei nº 2.033, de 20-09-1871, art. 18, declarou, interpretando liberalmente o 
Código de Processo, cabível a ordem, ainda quando o intérprete não tenha chega-
do a sofrer constrangimento corporal, mas se veja dele ameaçado, e contra prisões 
ordenadas por autoridades administrativas, mesmo em caso de recrutamento for-
çado, salvo depois de verificada praça no exercito ou na armada.
Mandou ao juiz, verificado abuso de autoridade, ou violação flagrante da Lei, fazer 
efetiva, ordenar ou requisitar a responsabilidade da autoridade que tenha autori-
zado o constrangimento ilegal. Garantiu, a favor de quem o haja sofrido e contra 
quem dele for responsável o direito de justa indenização. Facultou ao estrangeiro 
requer o habeas corpus, em matéria em que era vacilante a jurisprudência.
E fixou também a inteligência de caber a ordem nos casos de incompetência, mes-
mo havendo despacho de pronúncia ou sentença [...]. (ROSA, 1982, p. 766).
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Com a primeira Constituição republicana, em 1981, entra pela primeira vez em 
texto da Lei Maior o habeas corpus, de maneira a provocar acirrados debates e dis-
cussões calorosas em face dos termos amplos em que foi concedido. A propósito, 
o § 22, do art. 72 daquele diploma: “[...] Dar-se-á o habeas corpus sempre que o in-
divíduo sofrer ou achar em iminente perigo de sofrer violência, ou coação, por 
ilegalidade, ou por abuso de poder [...]”.

A polêmica foi memorável, pois dois grandes juristas, Ruy Barbosa e o mineiro do 
Serro, Minas Gerais, Pedro Lessa, a época Ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), sustentavam pontos de vista antagônicos acerca da utilização do instituto. 
O primeiro, interpretando o texto constitucional, não encontrava limites para a 
concessão do writ, por isso mesmo acentuava: onde se der a violência, onde o in-
divíduo sofrer ou correr risco de sofrer coação, se essa coação for ilegal, se essa 
coação produzir-se por excesso de autoridade, por arbítrio dos que a apresentam, 
o habeas corpus é irrecusável. Para Pedro Lessa, o habeas corpus tinha a sua razão de 
ser apenas para as questões que envolvessem ofensa ao direito de locomoção.

Com o passar do tempo, o STF acabou acolhendo a tese da posse dos direitos pes-
soais defendida por Ruy. Em acórdão publicado em 16-12-1914, ao assegurar a 
posse de Nilo Peçanha para o governo do Estado do Rio de Janeiro, o então Minis-
tro da Suprema Corte Enéas Galvão, sustentou em seu voto que: 

[...] 1) a expressão do art. 72, § 22, da Constituição compreende qualquer coação e 
não somente violência do encarceramento; 2) não há, em nosso direito, outra me-
dida capaz de amparar eficazmente o livre exercício dos direitos, a liberdade de 
ação e a prática dos atos não proibidos por lei; 3) o habeas corpus não deve limitar-se 
a impedir a prisão injusta e a garantir a livre locomoção; 4) a providência estende-
-se aos funcionários para penetrar livremente em sua repartição e desempenhar 
o seu emprego, aos magistrados e aos mandatários do Município, do Estado e da 
União, para exercerem a sua função ou mandato; 5) o Supremo Tribunal Federal 
interpreta soberanamente as regras constitucionais, sem estar subordinado às dis-
posições das leis ordinárias [...]. (MIRANDA, 1955, p. 134). 

Nascia a doutrina brasileira do habeas corpus que até 1934 permitiu que o remé-
dio heróico fosse usado para também amparar violência a direito líquido e certo. 
Somente com o surgimento do mandado de segurança (art. 113, inc. 33, CF/1934) 
é que acabou ocorrendo a separação dos dois institutos, ou seja: habeas corpus des-
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tinava-se a combater ofensa ao direito ambulatorial e o mandamus destinava-se a 
combater ofensa a direito líquido e certo não amparado por habeas corpus.

[...] Com o golpe de 1937 foi outorgada nova Constituição, a qual, embora incluin-
do o habeas corpus entre as garantias individuais (art. 122, nº 16), permitia ao ‘Pre-
sidente da República’ (eufemismo com o qual o ditador disfarçava sua descarada 
usurpação) decretar o ‘estado de emergência’ (art. 116) e excluía da apreciação do 
Poder Judiciário os atos praticados em virtude (sic) do referido estado. Para com-
pletar o quadro sombrio e tétrico, o art. 186 declarava em todo o País o estado de 
emergência! [...]. (TORNAGHI, 1995, p. 393).

A Constituição de 1946 voltou ao regime democrático. O art. 141, § 23 previu o 
habeas corpus e já não exigiu que a coação fosse iminente, constatando-se em que 
houvesse ameaça de constrangimento: Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado se sofrer violência ou coação em sua liberdade de lo-
comoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões disciplinares não 
cabe habeas corpus. O Presidente da República somente podia decretar o estado de 
sítio no intervalo das sessões legislativas (art. 208), devendo o Presidente do Sena-
do convocar imediatamente o Congresso para aprovar ou não o ato do Presidente 
da República. Fora esse caso, somente o Congresso, mediante lei, podia decretar o 
estado de sítio.

A Constituição de 1967, no seu art. 150, § 20, repetiu a de 1946, mas o AI-5, de 13 
de dezembro de 1968, no seu art. 10, reza: “Fica suspensa a garantia do habeas cor-
pus nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica 
e social e a economia popular [...]”. A EC-1, de 17 de dezembro de 1969, conservou 
a redação anterior que passou a figurar no art. 153, § 20, porém manteve o AI-5 
(art. 182) só revogado em 31 de dezembro de 1978.

A atual Constituição Federal, no seu art. 5º, inc. LXVIII, em nada inovou em rela-
ção ao texto antigo, que permanece inalterado.
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4 A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO

Na atual estrutura do Código de Processo Penal, o instituto do habeas corpus é dis-
ciplinado no Título II, Capítulo X, como sendo recurso.

Obviamente, o legislador de 1941 tomou a palavra recurso em sentido amplo para 
designar todo remédio, “[...] ação ou medida ou todo socorro, indicados por lei, 
para que se proteja ou se defenda o direito ameaçado ou violentado [...]” (SILVA, 
2001, p. 684); daí se afirmar prima facie que o habeas corpus é um recurso sui generis.

Entretanto, através de uma análise apurada do art. 647 e seguintes do Código de 
Processo Penal, verifica-se que a sua natureza jurídica é por demais complexa e, 
assume, em vários momentos, a feição também de uma verdadeira ação.

Afirma José Barcelos de Souza a respeito do tema:

[...] Para afirmar-se, porém, que o habeas corpus é ação, e de fato o é sempre que im-
petrado, pois que se requer uma sentença ao Judiciário, com a formação, sempre. 
de relação jurídica independente -, não é necessário negar que se trata também, 
quando utilizado como meio de impugnação de decisão ou despacho judicial, de 
acordo com o Código de Processo Penal, verdadeiramente de um recurso, vin-
culado, entretanto, diferentemente do que ocorre em geral com os recursos, de 
modo autônomo em relação ao processo em que se acha o ato impugnado, isto é, 
nos moldes de uma ação. Será, então, no caso, um misto de ação e de recurso, uma 
ação- recurso, ou recurso- ação, um recurso vestido de ação, na lição de Lopes da 
Costa, já mencionada na Introdução retro, a respeito da ação rescisória no Código 
de Processo Civil de 1939.
É verdade que o habeas corpus destoa de outros recursos em mais de um aspecto. As-
sim é que com sua impetração se instaura nova instância, e não um procedimento 
recursal próprio dentro da mesma relação processual já existente; não tem prazo 
para a interposição; cabe contra a decisão passada em julgado: admite repetição, 
especialmente quando como novo fundamento; e não reclama, para que possa ser 
requerido, decisão com forma ou figura de juízo, pois cabe contra a pessoa amea-
ça de prisão ou a realidade de um processo sem justa causa, atendendo ao sentido 
comum e amplo do vocábulo recurso, de meio empregado em defesa de um direito 
[...]. (SOUZA, 1998, p. 56).

Em arremate à lição de José Barcelos de Souza, para que se tenha uma ideia da ex-
tensão da palavra recurso, basta uma simples consulta, por exemplo, ao Vocabulá-
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rio Jurídico, De Plácido e Silva, para que possamos constatar os diversos significa-
dos do termo e de seu emprego no âmbito jurídico: 

[...] em sentido restrito, naquele em que é tido na linguagem forense, recurso cor-
responde a provocatio, dos romanos: é a provocação a novo exame dos autos para 
emenda ou modificação da primeira sentença, segundo bem define João Montei-
ro.
Nesta razão, o recurso mostra-se o ato pelo qual se encaminha ao próprio juiz, a 
outro juiz ou ao tribunal o conhecimento da questão já decidida, para novo exame, 
e alteração ou anulação da decisão já tomada.
Sem fugir, pois, ao sentido genérico do remédio jurídico (remedium juris), é pro-
priamente o meio pelo qual a parte, prejudicada por uma decisão judiciária, se 
dirige à autoridade que a prolatou ou à autoridade superior, a fim de obter uma 
reforma ou anulação da decisão, que reputa ofensiva aos seus direitos.
O recurso sempre se defere da autoridade de inferior instância (juiz a quo) para a 
autoridade superior (juiz ad quem). Pode, porém, ser intentado perante o próprio 
juiz que decidiu [...].(SILVA, 2001, p. 684).

Sendo assim, pode-se concluir que o habeas corpus é “um recurso especial pelo modo 

de sua impetração e pela sua marcha processual [...]” (SIQUEIRA, 1930, p. 384).

Há autores que ainda insistem em traçar-lhe a natureza jurídica como sendo uma 
ação de impugnação, o que de todo não é uma verdade absoluta. Dentre estes, vale 
citar e registrar a opinião de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernan-
des e Antônio Magalhães Gomes Filho: 

[...] Cumpre ressaltar, também, que a ação de habeas corpus é de conhecimento, pois 
tende à cognição completa e definitiva sobre a legalidade apontada restrição do 
direito à liberdade de locomoção, ainda quando seja apenas potencial, como ocorre 
nas hipóteses em que se pede a ordem em caráter preventivo. Sua sentença pode 
apresentar caracter declaratório, como ocorre nas hipóteses em que se postula a 
cessação do constrangimento pelo reconhecimento de uma causa de extinção de 
punibilidade; constitutivo, quando se pretenda, por exemplo, a anulação de uma 
sentença transitada em julgado; condenatório, no caso em que, ao lado da declara-
ção da existência do direito à liberdade, se impõe à autoridade que agiu com má-fé 
ou abuso de poder a condenação de custas

Anote-se, finalmente, o caráter mandamental peculiar à ação de habeas corpus, o 
qual prevê que verificada pelo órgão judiciário competente a ilegalidade do cons-
trangimento, caberá ao mesmo expedir ordem para que o provimento seja imedia-
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tamente cumprido pelo responsável pela coação ou ameaça, configurando-se, em 
caso contrário, o delito de desobediência [...]. (GRINOVER; FERNANDES; GOMES 
FILHO, 2007, p. 343).

Fernando da Costa Tourinho Filho optou em negar ao habeas corpus o caráter de 
recurso, e de maneira bem sutil evitou a polêmica de definir a natureza jurídica. A 
sua posição dá a entender que o remédio heróico seria uma ação. Vejamos:

[...] Embora encartado no CPP como recurso, ele não o é. Ora, se o recurso, entre 
nós, pressupõe uma decisão não transitada em julgado, e se esse remédio heróico 
pode ser impetrado ainda que se esgotem todas as instâncias, à evidência não é 
recurso, embora possa desempenhar tal papel em certas situações. Ademais, o re-
curso é medida pela qual se impugna uma decisão. Por meio do habeas corpus pode 
ser impugnada uma sentença, simples ato administrativo (como a prisão), e, até 
mesmo como veremos mais adiante, atos restritivos da liberdade ambulatória, co-
metidos por particulares. Para que haja recurso, indispensável se torna, de regra, a 
existência de um ato jurisdicional. Para o habeas corpus, bastará a simples ameaça 
de violência ou ameaça à liberdade de ir e vir [...]. (TOURINHO FILHO, 2001, p. 
395).

José Frederico Marques identifica o remédio heroico com sendo uma ação:

[...] O remédio constitucional do habeas corpus nada mais é do que uma ação penal 
tendente à obtenção de provimentos jurisdicionais não condenatórios. Assume o 
perfil - tal seja a natureza da postulação nele veiculada - ora de ação penal declara-
tória, ora de ação penal constitutiva, ora de ação penal cautelar [...]. (MARQUES, 
1997, p. 107).

Como se vê, a discussão permanece acalorada e está longe de ser pacificada.

Ao examinarmos a jurisprudência, a ideia predominante é a de que o habeas corpus 
é uma ação constitucional, e, por isso, a natureza jurídica está sendo definida nos 

dias atuais da seguinte maneira:  

Habeas corpus é ação constitucional direcionada à preservação da liberdade do ci-
dadão [...]. (STF - 2ª T. - HC 75.192-0 - Rel. Marco Aurélio - j.16.9.97 - DJU 14.11.97, 
p. 58.766/7).
O habeas corpus não tem limite normativo de recurso. Outro é o pressuposto. Pou-
co importa a preclusão, ou a coisa julgada; garantia constitucional, posta-se acima 
dos procedimentos - em homenagem ao direito de liberdade. A Carta Política é ca-
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tegórica, destinando sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado se sofrer vio-
lência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder 
[...]. (STJ- 6.ª T. - RHC 7553 - Re. Luiz Vicente Cernicchiaro - j. 9.6.98 - DJU 29.6.98).

Data máxima vênia, não nos parece ser este o melhor entendimento, pois nem 
sempre o habeas corpus “[...] pode ser considerado ação, já que pode ser concedido 
de ofício (CPP, art. 564, § 2º), caso em que a jurisdição se exerce sem ação. Aí, en-
tão, simplesmente um remédio jurídico [...]” (SOUZA, 1998, p. 58).

Querer empestar ao remédio heroico a característica de uma mera ação é estrei-
tar-lhe o alcance, o que é inadequado.

Sem dúvida estamos analisando um instituto que, pela sua abrangência, não pode 
ser classificado exclusivamente como sendo um mero recurso ou ação. A sua na-
tureza é híbrida.

Há situações em que a ordem, ao ser impetrada, possui natureza jurídica de ação e 
ao mesmo tempo de recurso: como exemplo tem-se o caso em que há um ataque à 
sentença condenatória passada em julgado (art. 648, VI, do CPP).

Desta forma, a sua natureza jurídica é ser utilizada em alguns momentos como 
ação e/ou recurso.3

3 Para a Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho (2007), 
em sua obra: “Recursos no Processo Penal”, o habeas corpus tem a natureza jurídica de um remédio 
constitucional com características bem visíveis, por exemplo: declaratório – quando se estiver diante de 
uma hipótese de reconhecimento de uma das causas de extinção de punibilidade – art. 107, Código Penal; 
constitutivo – quando determina o pagamento de custas em situações onde a autoridade coatora agiu 
com abuso de poder e, mandamental - a ordem ao ser concedida obriga a autoridade coatora a cumprir 
determinada ordem.
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5 ESPÉCIES DE HABEAS CORPUS
São duas as espécies: 

a. liberatório ou repressivo: destina-se a afastar o constrangimento ilegal já efe-
tivado à liberdade de locomoção; 

b. preventivo: destina-se a afastar uma ameaça de locomoção.

Fábio Machado de Almeida Delmanto, em artigo publicado na Revista Brasileira 
de Ciências Penais, “Habeas corpus na pena de multa”, citando Maria Thereza Ro-
cha de Assis Moura e Cleunice A. Valentin Bastos Pitombo, faz um breve histórico 
do instituto, em especial, no concernente às origens do habeas corpus preventivo 
no Brasil:

[...] Foi com o passar do tempo, com a influência da jurisprudência e das modifica-
ções introduzidas pela Lei 2.033, de 20.09.1871, que surgiu o habeas corpus preven-
tivo (‘Habeas corpus e advocacia criminal: ordem liminar e âmbito de cognição’. 
Justiça Penal, RT, 1997, v. 5, p. 132).
Com o advento da República e da Constituição de 1891, continuam as ilustres pro-
fessoras, os limites do habeas corpus foram alargados, tendo sido erigido a garantia 
constitucional (idem, p. 133).
Diante do que dispõe a nossa atual Constituição da República em seu art. 5º, inciso 
LXVII (“conceder-se-à habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaça-
do de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder”), e do que prevê o art. 647 do CPP (“dar-se-á habeas corpus sempre 
que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na 
sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”), é inegável que 
a ação constitucional de habeas corpus visa tutelar exclusivamente a liberdade de 
locomoção ou a liberdade de ir e vir, quer esta já se encontre violada (habeas corpus), 
quer esteja na iminência de sê-lo (habeas corpus preventivo) [...]. (DELMANTO, 
1999, p. 118-119). 
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6 ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO

Ao examinarmos a legitimidade ad causam é indispensável fazermos algumas 
considerações prévias.

A chamada capacidade postulatória, em sentido amplo, é assegurada pelo orde-
namento jurídico a ‘ qualquer pessoa ‘ não estando sujeita a nenhuma restrição.

O titular do direito de impetrar a ordem será a pessoa física, real, que pode sofrer 
restrição em sua capacidade de locomoção.

6.1.1 LEGITIMATIO AD CAUSAM ATIVA

[...] A ação de habeas corpus, pela sua importância, inclusive tem sede constitucio-
nal, pode ser ajuizada por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem [...]. (STJ - 
RHC 1787-0 - Rel. Adhemar Maciel - DJU 01.03.93, p. 2.540).

Nada obsta o conhecimento do writ quando elaborado por terceiro em nome do 
paciente.

Assim, têm conhecido os nossos Juizes e Tribunais a ordem impetrada, por exem-
plo, por estrangeiro e até mesmo por pessoas jurídica em favor de pessoa física - 
quando o pedido for subscrito por quem tenha capacidade de representar a pessoa 
jurídica em juízo. 

[...] É inquestionável o direito de súditos estrangeiros ajuizarem, em causa pró-
pria, a ação de habeas corpus, eis que esse remédio constitucional - por qualificar-se 
como verdadeira ação popular - pode ser utilizado por qualquer pessoa, indepen-
dentemente da condição jurídica resultante de sua origem, nacional. (STJ - HC 
72.391-8 - Rel. Celso de Mello - DJU 17.3.95, p. 5.791, RT 718/518).
[...] É possível a impetração de habeas corpus por pessoa jurídica em favor de um de 
seus sócios, pois não se deve antepor restrições a uma ação cujo escopo fundamen-
tal é preservar a liberdade do cidadão contra quaisquer ilegalidades ou abusos de 
poder [...]. (STJ- RHC 3716-4 - Rel. Costa Lima - DJU 15.08.94, p. 20.342).
Não há dúvida de que a pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus, mas aquele 
que a representa legalmente deve, de plano ou no prazo assinado, comprovar isto. 
Se o signatário da inicial não comprovar a condição invocada, de rigor o não co-
nhecimento do writ [...]. (TJSP - HC - Rel. Cunha Camargo - RT 655/288; JTJ - LEX 
126/519).
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Apesar de ser permitido a várias pessoas impetrarem a ordem de habeas corpus, é 
proibido aos magistrados postularem em juízo em nome próprio ou alheio devido. 
Tal restrição decorre de uma das funções exercidas pelos julgadores: a de julgar. 

Ademais, quando verificar o julgador, mediante as provas existentes nos autos o 

Juiz, ao vislumbrar quaisquer ilegalidades que coloquem em risco o direito de liber-
dade individual do cidadão, pode e deve conceder-lhe de ofício habeas corpus.

No que pertine aos comentários expostos, leiam-se os seguintes julgados:

[...] Qualquer do povo pode impetrar habeas corpus em seu favor ou de outrem. Me-
nos o Juiz, que tem por função precípua a de julgar e, precisamente, conceder, ou, 
pelos mesmos, conhecer tais pedidos. Poderá até concedê-los de ofício, mas jamais 
impetrá-los. Esta é principal restrição feita aos magistrados: não podem, na quali-
dade de juizes, requer ou postular em Juízo, em nome próprio ou alheio [...]. ( TJSP 
- HC - Rel. Jonas Vilhena - RT 262/60).
A capacidade postulatória, em sentido amplo, assegurada pelo ordenamento ju-
rídico ‘a qualquer pessoa’, não está sujeita a nenhuma restrição. Nem mesmo o 
juiz está impedido; apenas é dispensável de postular, porque o exercício da fun-
ção jurisdicional, no âmbito de sua competência, não se autopostularia, mas, sim 
tecnicamente, decide, de ofício, independentemente de pedido, se deparar com a 
ilegalidade que afronte a liberdade individual. (TACRIM- SP - HC - Voto vencido 
Paulo Restiffe RT 544/351). 

Com relação aos Membros do Ministério Público, a doutrina se inclina no senti-
do de permitir a impetração por parte do Representante do Ministério Público. Já 
a jurisprudência encontra-se bastante quanto à legitimidade do órgão do parquet 
assumir tal iniciativa.

Vejamos o pensamento de alguns autores, a começar por um clássico do Processo 
Penal Brasileiro, Galdino Siqueira (1924, p. 396), que afirmou: “[...] Ao Ministério 
Público incumbe requerer ordem de habeas corpus, sempre que verificar os requi-
sitos legais [...]”.

Idêntica é a opinião de José Frederico Marques ao citar Costa Manso:
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[...] O órgão do Ministério Público pode impetrar ordem de habeas corpus, segundo 
preceito expresso do Estatuto de Processo Penal. Anteriormente, embora não hou-
vesse regra explícita, sempre se admitiu a sua legitimatio ad causam como impetran-
te da ordem [...]. (MARQUES, 1997, p. 390).

Em sintonia com os demais autores, Fernando da Costa Tourinho Filho esclarece:

[...] Até há pouco tempo havia discussão sobre a possibilidade de um Promotor de 
Justiça impetrar a ordem de habeas corpus perante os Tribunais locais. Sendo o ha-
beas corpus modalidade de ação penal, parte da doutrina entendia que somente os 
membros superiores do Ministério Público podiam fazê-lo [...]
Hoje, contudo, a discussão perdeu qualquer interesse, uma vez que a nova Lei Or-
gânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625, de 12-2-1993) dispõe no seu 
art. 32, I:
‘Art. 32. Além de outras funções cometidas nas Constituições Federal e Estadual, 
na Lei Orgânica e demais leis, compete aos Promotores de Justiça: 
I - impetrar habeas corpus, mandado de segurança e requerer correição parcial, in-
clusive perante os Tribunais locais competentes [...]’
Registra-se, contudo, que essa capacidade postulatória conferida aos membros do 
Ministério Público para a impetração de ordem de habeas corpus e mandado de se-
gurança restringe-se aos Tribunais Estaduais. No que respeita ao acompanhamen-
to e a eventual recurso, a aos Procuradores de Justiça, a teor do art. 31 desse mesmo 
diploma (RSTJ, 83/287, rel Min. Flaquer Scartezzini). Estranhamente, negando 
capacidade postulatória aos Promotores junto aos Tribunais, RSTJ, 83/299, rela-
tor o Ministro Toledo [...]. (TOURINHO FILHO, 1997a, p. 438).

Se a doutrina, de certa feita, já se posicionou no sentido de admitir que o Repre-
sentante do Ministério Público venha impetrar ordem de habeas corpus, a questão 
na jurisprudência é controversa.

Quem afirma tal fato é Alberto Silva Franco, ao comentar as “Ações Constitucio-
nais, no Livro II, do Código de Processo Penal e Sua Interpretação Jurispruden-
cial”, ao realizar um excelente apanhado de várias decisões envolvendo o tema. 
Pela sua extrema importância, permitimo-nos transcrever:

Promotor de Justiça
a) É parte legítima

‘Sem que para tanto seja designado, o promotor de justiça não detém legitimidade 
para oficiar junto aos tribunais, exceto junto ao tribunal do júri ou apenas para 
requerer correição parcial ou impetrar habeas corpus e mando de segurança (Lei 
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8.625/93, art. 32, I) (STF- HC 73913-0 - Rel. Maurício Corrêa - DJU 20.09.96, p. 
34.536)’.
‘O promotor de justiça tem atribuição para impetrar habeas corpus perante o tri-
bunal contra ato do juiz de direito perante o tribunal contra ato do juiz de direito 
perante quem atua, com aliás, dispõe o art. 654 do CPP. Garantia constitucional da 
liberdade, tem o Ministério Público o direito de impetrá-lo e, conforme as circuns-
tâncias, o dever de fazê-lo, se tem conhecimento de coação ilegal’. (TJSP- HC - Rel. 
Marino Falção - RT 640/276).
b) É parte legítima somente no juízo em que oficia
‘Cabe a cada membro do Ministério Público, mesmo isoladamente, representar 
a Instituição em juízo, quando necessário, conforme dispõe o art. 39, V. da Lei 
Complementar estadual 304/82, ao autorizá-lo a impetrar manado de segurança 
ou habeas corpus na área de suas atribuições funcionais’. (TJSP - MS - Rel. Djalma 
Lofrano - RT 614/295).
‘Os Promotores de Justiça têm sua competência limitada ao Juízo em que oficiam, 
podendo, dentro dos limites de sua atribuição legal, impetrar habeas corpus direta-
mente aos respectivos Juízos. Inobstante, quando a competência originária é dos 
Tribunais Superiores, tal atribuição lhe é vedada, pois é privativa do Procurador- 
Geral de Justiça. que poderá, contudo, delegar aos Procuradores da Justiça a repre-
sentação do MP’. (TACRIM- SP- HC - Rel. Geraldo Ferrari).
 c) Não é parte legítima, se a impetração objetiva favorecer a acusação
‘O Código de Processo Penal (art. 654) e a Lei Orgânica do Ministério Público (art. 
32, I) conferem legitimidade ao Promotor de Justiça para impetrar habeas corpus, 
desde que, segundo a jurisprudência desta Corte, a impetração não atente contra 
o interesse do paciente, caracterizando abuso de poder, com o fito de favorecer in-
teresse da acusação’. (STF – 2ª T. – HC 77.017-5 – Rel Maurício Corrêa – j. 30.06.98 
– DJU 11.9.98, p. 5).
‘O remédio processual do habeas corpus não poder ser abusivamente utilizado pelo 
MP como instrumento de promoção dos interesses da acusação. Esse writ consti-
tucional há de ser considerado em função de sua específica destinação tutelar: a 
salvaguarda do estado de liberdade individual do paciente. A impetração do habeas 
corpus, com desvio de sua finalidade jurídico- constitucional, objetivando satisfa-
zer os interesses da acusação, descaracteriza a essência desse instrumento exclusi-
vamente vocacionado à proteção da liberdade individual’. (STJ – HC 69.889 – Rel. 
Celso Mello – RT 708/398 e RTJ 161/475).
Habeas corpus – Impetração pelo Ministério Público – Ilegitimidade ad causam 
‘Não se conhece do pedido, se a impetração, embora arrogando favorecimento os 
pacientes, sob a aparência do devido processo legal, explicitamente persegue in-
teresses da acusação contrariados pela decisão atacada’. (STJ – HC 844 – Rel. José 
Dantas – RT 690/368).
 d) Perante o Tribunal
I – É parte legítima
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‘Sem que para tanto seja designado, o promotor de justiça não detém legitimidade 
para oficiar junto aos tribunais, exceto junto ao tribunal do júri ou apenas para 
requerer correição parcial ou impetrar habeas corpus e mandado de segurança 
(Lei 8.625/93, art. 32, I)’. (STF 73913-0 – Rel. Maurício Corrêa – DJU 20.09.96, p. 
34.536).
II – É parte legítima a título de ‘qualquer pessoa’ 
Habeas corpus impetrado por promotor perante tribunal de justiça. ‘Não conheci-
mento do pedido por este, ao fundamento de que tal representante do Ministério 
só pode atuar perante o juízo monocrático (1º grau), e não perante órgão colegiado 
(tribunal) (exceto o Júri), mesmo, mesmo em sua competência originária. Recurso 
ordinário interposto pelo impetrante não admitido pela presidência do tribunal 
pela mesma razão (já que não oferecido pela Procuradoria- Geral da Justiça). Agra-
vo de instrumento apresentado pelo recorrente. Decisão do relator no STF que, 
considerando como impetrante, recorrente e agravante a pessoa física, enquanto 
cidadão, e não como promotor de justiça, manda subir o recurso de habeas corpus . 
Provimento deste pela Turma do STF para que o habeas corpus seja examinado na 
instância de origem como impetrado por qualquer pessoa (art. 654 do CPP)’. (STF 
– RHC – Rel. Sydney Sanches – RT 626/394).
III – É parte legítima somente para a impetração
[...] 
Habeas corpus – Recurso interposto por Promotor de Justiça – Ausência de legiti-
midade – Não conhecimento. ‘Estabelece o art. 21, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica 
Nacional do Ministério) que a atuação dos Promotores de Justiça perante os Tri-
bunais Estaduais limita-se à impetração do pedido de habeas corpus ou mandado 
de segurança. O acompanhamento e a eventual interposição de recursos é atribui-
ção dos Procuradores de Justiça’. (STJ – RHC – Rel. Cid Fláquer Scartezzini – RSTJ 
83/287).
IV – Não é parte legítima
[...] 
‘Os promotores de justiça têm sua competência limitada à comarca ou Vara em 
que oficiam podendo, portanto, nos limites de sua atribuições legal, impetrar 
habeas corpus perante o respectivo juízo. Entretanto, quando a competência ori-
ginária é dos Tribunais de Justiça ou Alçada, cabe privativamente ao Procurador 
– Geral da Justiça a representação do Ministério Público, atribuição delegável aos 
procuradores da Justiça’. (TJSP – HC – Rel. Denser de Sá – RT 593/338). (FRANCO; 
STOCO, 1999, p. 474-484).

Ante ao exposto, conclui-se que o Representante do Ministério Público é, sem dú-
vida alguma, na maioria dos casos aqui demonstrados parte legítima para impe-
tração de ordem de habeas corpus, em favor de terceiro.4

4 Ao examinarmos a Constituição da República do Brasil, nos seus artigos 127 a 129, é indissociável a 
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Ao permitir que qualquer pessoa viesse postular em juízo questão relacionada ao 
direito de liberdade, obviamente a lei processual penal não impõe como condição 
para o conhecimento e deferimento da ordem a necessidade da petição ser subs-
crita por advogado. Trata-se de possibilitar o acesso à Justiça na sua mais lidima 
expressão.

Em que pese o art. 133 da Constituição Federal afirmar que: “O advogado é indis-
pensável à administração, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exer-
cício da profissão, nos limites da lei”, é inadmissível transformar essa assertiva na 
necessidade de advogado para impetrar ordem de habeas corpus como forma de 
fazer valer o princípio da ampla defesa.

É do conhecimento de todos que o acesso à justiça no nosso país é precário.

Frise-se que as principais dificuldades de acesso à justiça, segundo Mauro Cappel-
letti e Bryant Garth (1988), são: custas judiciais; honorários e tempo.

Em muitos momentos, o acusado se quer tem condições de eleger um procurador 
de sua confiança para representar-lhe perante as autoridades, em especial, quan-
do da dedução da pretensão punitiva em juízo por parte do Representante do Mi-
nistério Público. É ele representado, na maioria das vezes, por defensor público 
ou dativo.5 

ideia de que o MP atua na preservação da ordem constitucional deixando de lado a velha máxima de 
“órgão oficial da acusação” (refração repetido insistentemente durante muitos anos pelo Processo Penal 
Brasileiro) para assumir incumbências mais amplas que envolvem a proteção da ordem jurídica, do 
regime democrático, dos interesses sociais, dos interesses individuais e dos interesses difusos. Eis o novo 
perfil constitucional do MP.

5 O defensor dativo é um advogado (a) nomeado pelo magistrado para produzir a defesa criminal em 
favor do acusado economicamente hipossuficiente ou revel. A situação atual no Brasil é preocupante na 
medida em que em vários Estados a Defensoria Pública ( que deveria ser mantida pelo próprio Estado) 
é desaparelhada (humanamente e materialmente) e não consegue cumprir a sua missão constitucional 
– assegurar ao cidadão deserdado economicamente o acesso à Justiça, gratuitamente. Desta maneira, 
apela-se para a nomeação de dativos que nem sempre são devidamente remunerados pelos seus serviços 
prestados à própria Justiça.
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Exigir que as ofensas praticadas contra o direito de locomoção do cidadão sejam 
levadas ao conhecimento das autoridades somente mediante uma postulação for-
mal, ou seja, pedido de habeas corpus elaborado por advogado, é um despropósito. 

O direito ao exercício de cidadania é assegurado a todos pela Constituição (art. 5º, 
inc. LXXVII- “são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da 
lei, os atos necessários ao exercício da cidadania”) e também o à tutela jurisdicio-
nal do Estado (art. 5º, inciso XXXV –” a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça de direito”).

Como exigir a necessidade de advogado para postular ordem de habeas corpus em 
nome do cidadão sendo que a Carta Magna não o faz e este pode e deve fazê-lo 
pessoalmente? 

Rogério Lauria Tucci observa com argúcia: 

[...] Por outras, sintéticas, e conclusivas palavras, o direito à tutela jurisdicional do 
Estado, ou direito à jurisdição, é conferido, indistinta, incondicionada, genérica e 
abstratamente, a todos os membros da comunidade, por força da vedação à lei de 
exclusão da apreciação do Poder Judiciário de qualquer lesão ou ameaça a direito 
individual [...]. (TUCCI, 1993, p. 57). 

Ademais, as garantias constitucionais asseguradas aos acusados, dentre outras a 
prevista no art. 5º, inciso LV, também da Constituição Federal: – “aos litigantes, 
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios a ela inerentes [...]”, - data máxima vê-
nia têm a sua razão de ser para o processo ou até mesmo para a fase pré-processual, 
como afirma Rogério Lauria Tucci.

Não se diga que se o writ não for elaborado por um advogado, a ampla defesa estará 
comprometida. 

Ora, juiz ou Tribunal algum deixará de conceder a ordem se estiver caracterizado o 

constrangimento ilegal, independente de existência de defesa técnica. 
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Ademais, autodefesa direta, que é aquela produzida pelo próprio preso, indiciado 
ou até mesmo o acusado, na defesa de seus interesses é suficiente, na maioria das 
vezes, em sede de pedido de habeas corpus para demonstrar a existência do cons-
trangimento ilegal.

É claro que em se tratando de recurso interposto contra decisão denagatória de 
habeas corpus, por parte da superior instância, onde o mesmo é encaminhado ao 
Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, a elaboração da referida peça deve fi-
car a cargo de um advogado.

6.1.2 LEGITIMATIO AD CAUSAM PASSIVA

O legitimado passivo na ação de habeas corpus é o coator, ou seja, “[...] a pessoa res-
ponsável pelo ato de restrição ou ameaça ao direito de liberdade de locomoção, 
cuja ilegalidade é apontada pelo impetrante [...]”(GRINOVER; FERNANDES; GO-
MES FILHO, 2007, p. 356).

A doutrina evoluiu a ponto de considerar coator até mesmo o particular.

Sobre o tema, Fernando Capez afirma:

[...] Prevalece o entendimento de que pode ser impetrado habeas corpus contra ato 
de particular, pois a Constituição fala não só em coação por abuso de poder, mas 
também por ilegalidade (Magalhães Noronha, Curso de direito processual penal, 
cit, p, 541). Por exemplo: filho que interna pais, em clínicas psiquiátricas, para 
deles se ver livre. Cabe também contra o juiz de direito, o promotor de justiça e 
o delegado de polícia. Quanto à pessoa jurídica, há duas posições: admitindo (RT, 
482/359) e não (STF, RTJ, 104/1060). (CAPEZ, 1999, p. 449).
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7 ADMISSIBILIDADE

As hipóteses de cabimento do pedido elencadas no art. 648, do Código de Processo 
Penal Brasileiro, não são exaurientes. Por se tratar de pôr fim ao constrangimento 
ilegal, pode-se e deve-se entender que é possível acrescentar àquele rol quaisquer 
outras hipóteses que digam respeito a uma possível forma de constrangimento 
que venha ser enfrentado pelo paciente. A seguir, serão examinadas de forma su-
cinta cada uma das hipóteses de admissibilidade do   pedido.

a. Justa causa 

[...]  Ao enumerar os casos em que a coação é ilegal, o art. 648 começa por dizer: 
quando não houver justa causa [...] 
Justa causa. Convém esclarecer o que deve ser entendido por justa causa. Não se 
trata de saber se a coação é justa ou injusta, o que não sentença se decidirá, mas 
de ver se ela é ou não legal. A prisão de um homicida é justa, mas será ilegal se não 
der em flagrante delito ou por ordem escrita do juiz competente [...]. (TORNAGHI, 
1995, p. 394).

José Barcelos de Souza esclarece-nos o alcance de expressão justa causa:

[...] Em seu sentido estrito, como o próprio nome indica, a justa diz respeito à causa 
de prisão ou à causa de pedir, isto é, a motivação de fato para o pedido de aplicação 
da lei penal, justa no caso concreto [...]
Em sentido amplo, a expressão ‘falta de justa causa’ tem servido, pois, de nome- 
ônibus para indicar ilegalidade na instauração do processo. O Código de Processo 
Penal do Distrito Federal, aliás, distinguia a falta de justa causa em intrínseca e 
extrínseca, ‘isto é, por preterição de fórmula substancial’, esclarecia [...] 
Mas a falta de justa causa reside, sobretudo, na acusação a inocente, ainda que não 
haja ilegalidade, senão injustiça, como a própria expressão claramente deixa ver. E 
o habeas corpus processual é também remédio contra injusto – para o qual inexistir 
justa causa, no dizer da lei -, tal como o habeas corpus constitucional, que é remédio 
não apenas contra as coações ilegais à liberdade corporal, mas também contra os 
contrangimentos ao direito de locomoção derivados de abuso de poder.
Tanto assim que é o próprio Código, art. 648, inc, I, que, equipara, para fins de ha-
beas corpus processual, a falta de justa causa à – coação ilegal. ‘A coação considerar-
-se-á ilegal, quando não houver justa causa’ nas palavras do texto citado [...]. (SOU-
ZA, 1998, p. 194-196).

b. Excesso de prazo
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[...] Costuma-se incluir nesta hipótese de habeas corpus os casos de custódia que se 
entendem além dos prazos legais para encerramento do inquérito policial, para o 
oferecimento de denúncia, para término da instrução criminal. A rigor, esse não 
deve ser o fundamento para o pedido nem para a concessão da ordem, visto que o 
que ocorre não é propriamente prisão por mais tempo do que determina a lei, mas 
prisão que se torna ilegal em razão do não cumprimento dos prazos em que seria 
legalmente tolerada [...] 
É verdade que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mi-
nas Gerais, a excedência de prazos isolados, como o dez dias para o encerramentro 
do inquérito policial, ou o de cinco dias para o oferecimento de denúncia, não dará 
margem à concessão de habeas corpus, que se teria cabimento quando, considera-
dos englobadamente os diversos prazos previstos em lei para o curso de um pro-
cesso, fosse o prazo total resultante da soma deles excedido, antes de pronúncia, 
em se tratando de processo da competência do Júri, ou de sentença final, nos de-
mais casos. Veja-se, a esse respeito, o Provimento nº 2/68, do Conselho Superior 
da Magistratura do Estado de Minas Gerais, com a indicação da soma dos prazos 
referentes a processos diversos [...] Tal entendimento, porem, não é esposado por 
outros tribunais, dentre eles o Supremo Tribunal Federal, nem se mostra de acor-
do com o ensinamento de conceituados autores, dentre eles Espínola Filho, Ary 
Franco, Hélio Tornaghi e Basileu Garcia, contrariando, até mesmo, a vontade e o 
espírito da lei, não só de preservar a privação da liberdade quando o processo não 
tenha marcha condizente com as determinações legais, mas também de proteger o 
interesse da repressão penal [...]. (SOUZA, 1998, p. 209-210).

c. Incompetência

[...] Não há maior defeito que a falta de competência. Se essa é exigida para a reali-
zação de qualquer ato, com mais forte razão para a de atos coercitivos [...]. (TOR-
NAGHI, 1995, p. 395).
[...] de todas as nulidades a maior é a que resulta da falta de poder – nulla maior nulli-
tas potest, quam illa quae reusltat et defectu potestatis. Se a coação ou constrangimento 
ilegal é determinado por ordem de quem não tem autoridade, atribuição ou po-
der de fazê-lo, essa coação é manifestamente ilegal e autoriza o habeas corpus [...]. 
(LEAL, 1943, p. 56). 
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d. Cessação do motivo

Cumprida a pena, o sentenciado tem que ser posto imediatamente em liberdade. 
Não se admite a sua permanência no cárcere. Caso venha ocorrer, há constrangi-
mento ilegal.

Da mesma forma, alguém que tenha efetuado o pagamento de uma fiança como 
condição à obtenção de liberdade provisória e for impossibilitado de deixar a pri-
são, haverá, também, coação ilegal, autorizando a concessão de ordem de habeas 
corpus.

e. Inadmissão à fiança

[...] A Constituição da República Federativa do Brasil, tratando dos direitos e deve-
res individuais e coletivos, em seu Título II, Capítulo I, art. 5º, inc. LVII reza que 
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória. A pessoa acusada de haver cometido uma infração penal é, pois, pre-
sumida inocente até que passe em julgado sentença penal que a condene. Assim, 
como regra, a prisão de um acusado durante o processo penal é um mal, porquan-
to, nos casos em que se verificar, a rigor existirá sempre uma custódia extrema 
incidindo sobre alguém constitucionalmente presumido inocente, a respeito de 
quem não se sabe, com certeza, se advirá definitiva condenação [...] 
À vista de a regra ser a liberdade do imputado durante o processo penal, existe ins-
tituto que garante o desenvolvimento regular do processo com a presença daquele, 
dispensando-se a prisão provisória, por desnecessária. Em nosso Direito positivo, 
esse instituto é a liberdade provisória, com ou sem fiança, mencionando expres-
samente na Constituição Federal, verbis: ‘Ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança’ (CF, art. 
5º, LXVI) [...] 
A liberdade provisória, como a conceituamos, é uma medida cautelar que substi-
tui a prisão em flagrante delito (nunca a prisão preventiva, com a qual é incompa-
tível), a prisão resultante de pronúncia e a decorrente de sentença penal condena-
tória recorrível, geralmente sob determinadas condições legais, as quais limitam o 
seu gozo pelo imputado [...]. (ROCHA; BAZ, 2000, p. 16-19). 

Nos casos em que a lei autoriza a concessão deste grande benefício ao cidadão, ou 
seja, arts. 322/323; 310 e 350, todos do Código de Processo Penal, é inconcebível 
que as autoridades não venham descumprir a lei, sonegando-lhe o sagrado direito 
à liberdade.
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Se o cidadão for mantido injustamente preso, cabe a impetração da ordem de ha-
beas e a sua concessão sem prejuízo da autoridade infratora ser processada na Lei 
nº 4.898/65.

f. Nulidade manifesta do processo

[...] A teoria as nulidades é das mais importantes para o Direito Processual Penal, 
uma vez que é do mais alto interesse público que não se percam processos penais 
por não escoimá-los de vícios que efetivamente o invalidem ou por se entender 
como tais defeitos outros que não tenham tamanha relevância, ao mesmo tempo 
em que injusto para o acusado seria fazer com que suportasse ele os efeitos de ato 
viciado que o prejudicasse [...]. (SOUZA, 1995, p. 01).

Sendo assim, apesar de toda a falta de lógica e sistematização existentes no Ca-
pítulo referente às “Nulidades”, no Código de Processo Penal (arts. 563/ 573), o 
que têm dificultado o entendimento e a sua execução, o legislador esteve atento 
a algumas situações que poderiam afetar a relação jurídica processual, tornando-
-a ineficaz e submetendo o acusado a constrangimento ilegal. Logo, a questão da 
nulidade manifesta de processo é relevante, pois há uma íntima relação com a au-
sência de alguns pressupostos processuais de existência e uma das condições de 
procedibilidade.

Ainda em relação à discussão encetada, observa-se: 

[...] dentro do contexto ligado aos pressupostos de existência da relação processual, 
‘motivo de nulidade é igualmente, a intervenção, no processo de juiz incompeten-
te, suspeito e impedido.
Justifica-se plenamente a asserção segundo a qual a ausência de pressuposto pro-
cessual ou de condição de procedibilidade (impropriamente chamada de condição 
da ação), torna o processo manifestamente nulo. Isso porque, embora ambas as 
condições sejam juridicamente distintas, estas acabam se integrando para o fim 
último de processo, que é a obtenção de um pronunciamento jurisdicional sobre 
o meritum causae.
Para que que a lide serve de conteúdo do processo seja solucionada através de re-
gular iuidicium, não basta somente o concurso das condições de  procedibilidade, 
mas também a concorrência de outros requisitos de ordem formal chamados de 
pressupostos processuais. Sem eles, impossível é o pronunciamento de uma sen-
tença definitiva favorável ou desfavorável ao acionante, de aceitação ou refutação 
da pretensão [...]. (MOSSIN, 1997, p. 128-131).
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g. Extinção de punibilidade

[...] Diz-se que há extinção de punibilidade quando ocorre algum dos motivos le-
gais, como a prescrição, perempção ou outros previstos no art.. 107, do Código 
Penal, os quais impedem a propositura do processo, seu prosseguimento ou a pro-
dução dos efeitos de condenação se esta já aconteceu. A extinção da punibillida-
de elimina o vínculo delito-pena e, portanto, libera o acusado das restrições a que 
poderia eventualmente estar sujeito, daí não ser legítima a coação quando houver 
ocorrido fato que a tenha determinado.
Observe-se que todas essas hipóteses expressamente previstas na lei como de coa-
ção ilegal poderiam ser englobadas no conceito definido no inc. I, do art. 648, isto 
é, considerar-se-á ilegal a coação quando não houver justa causa. Ademais, outras 
hipóteses, ainda que não enquadráveis desde logo nos outros incisos, encontram-
-se abrigo na ‘falta de justa causa’, como a acima aludida referente à inexistência de 
base para a acusação [...]. (GRECO FILHO, 1998, p. 453).

8 O PEDIDO 

Os requisitos que compõem o pedido são examinados no § 1º, do art. 654, do Có-
digo de Processo Penal, contendo: a) nome da pessoa que sofre ou está ameaçada 
de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça; 
b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de 
coação, as razões em que funda seu temor; c) a assinatura do impetrante, ou de 
alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das 
respectivas residências.

[...]  Pelo que se vislumbra dos requisitos da petição de habeas corpus, deverão ser 
mencionados os elementos subjetivos e objetivos que individualizam o pedido.
Os elementos subjetivos dizem respeito a quem impetra a ordem, nome da pessoa 
que sofre ou está ameaçado de sofrer violência ou coação e a indicação das autori-
dades ou pessoas que está exercendo a violência, coação ou ameaça.
Consoante ensinança de Florêncio de Abreu,
‘é indispensável que a petição individualize, pelo nome, o paciente, a fim de saber-
-se a favor de quem ser passada a ordem. Deve também mencionar pelo nome e 
cargo o autor da violência ou coação, pois este terá de dar as informações explicati-
vas do seu ato, quando pedidas pelo juiz superior, e responder pelo abuso de poder 
ou violação da lei’
Entretanto, como pondera Bento de Faria.
‘o nome do paciente, embora seja requisito essencial, pois do contrário não se pode-
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ria saber a favor de quem seria passada a ordem, no caso de sua concessão, todavia, 
a omissão seria motivo para o não conhecimento do pedido, quando demonstra-
da a impossibilidade de designá-lo e fossem indicados os seus característicos por 
forma que seja possível conhecê-lo. Neste caso determinará o juiz a apresentação, 
quando então, poderá se certificar de sua identidade’.
Assiste plena razão a Bento Faria. Com efeito, é certo que a predita norma proces-
sual penal exige a indicação do nome do paciente. Porém, como a ação penal pode 
ser intentada por terceiro, independente do conhecimento do constrangido ou 
ameaçado de sê-lo, de forma ilegal, muitas vezes o impetrante pode não ter esses 
dados à sua disposição, sendo obrigado a usar outros meios que levem o paciente a 
ser identificado [...]. (MOSSIN, 1997, p. 166-167).

9 REITERAÇÃO DO PEDIDO 

Embora não haja previsão legal para que se faça a reiteração de pedido de habeas 
corpus, o mesmo é admissível desde que a petição traga novos fundamentos, ou 
seja, matéria nova.

O que não é permitido é a simples renovação do pedido, com os mesmos argumen-
tos nos quais se cuidou o impetrante de meramente repetir os argumentos previa-
mente examinados quando do julgamento do primeiro pedido. A jurisprudência 
dos nossos Tribunais é tranqüila ao comentar o tema:

Assim, em 

[...] nível jurisprudencial , somente é admissível a reiteração do pedido contido no 
mandamus quando estiver ele lastreado em matéria nova. Não devendo o mesmo 
ser conhecido quando se cuidar de mera repetição de argumentos já examinados.
Dentro de uma certa linha pretoriana, a admissibilidade da reiteração do pedido 
de habeas corpus assenta na circunstância jurídica de que a sentença que o dene-
ga, não obstante sua declaratividade, não faz coisa julgada materia [...]. (MOSSIN, 
1997, p. 174).

10 A LIMINAR  

Também não há previsão legal para a concessão de liminar em habeas corpus.
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[...] Apesar da sumariedade do procedimento do habeas corpus, certas situações 
excepcionais recomendam a antecipação da restituição da liberdade ao paciente 
ou, então, tratando-se de ordem requerida em caráter preventivo, da adoção de 
providências urgentes para resguardar o direito de ir, vir e ficar [...]. (GRINOVER; 
FERNANDES; GOMES FILHO, 2007, p. 370).

A doutrina e a jurisprudência têm afirmado a possibilidade de sua concessão.

[...] Conquanto a lei não se refira à concessão de liminar em processo de habeas cor-
pus, alguns acordãos vão insinuando essa medida em nossa vida judiciária. Neces-
sidades de ordem prática e semelhança com o mandado de segurança, em que a 
providência aparece como medida acauteladora (Lei n. 1.533, de 31-12- 1951, art. 
7º, II), servem de base para essa prática [...]. (TORNAGHI, 1995, p. 401).

Desde 1964, quando foi concedida pela primeira vez no nosso ordenamento ju-
rídico, pelo Ministro do STF, Gonçalves de Oliveira, em favor do ex- Governador 
do Estado de Goiás, Mauro Borges, a liminar tem sido concedida em caráter ex-
cepcional pela jurisprudência, sempre que presentes os requisitos que animam as 
medidas cautelares em geral (fumus boni iuris e o periculum in mora).

11 ANÁLISE DA PROVA EM MATÉRIA  
DE HABEAS CORPUS 

Apesar da doutrina e da jurisprudência afirmarem que não é possível o exame de 
prova em sede de habeas corpus, entretanto, quando o writ vier demonstrar a falta 
de justa causa, é necessário nesta hipótese o exame de prova. Porém tal exame é 
simples, ou seja, não se trata de um julgamento antecipado do mérito, no qual é 
exigido do julgador um esforço no sentido de examinar atentamente, e em pro-
fundidade, todas as provas existentes nos autos para prolação de uma sentença.

Adverte José Barcelos de Souza, com a costumeira propriedade, ao examinar a 
prova em matéria de habeas corpus:

[...]  O exame de prova, necessário para o julgamento do pedido, há de se sempre 
feito. Caso contrário, a garantia constitucional ficaria indevidamente limitada, o 
que lei alguma tentou fazer.
E há de ser feito com a profundidade necessária para o julgamento do mérito, sem-
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pre que se tratar de caso de habeas corpus, como, por exemplo, quando se alega falta 
de justa causa [...]
Com efeito, a equivocada expressão ‘não cabe o exame aprofundado de prova’ não 
significa que a prova só se examina pela rama, por cima, superficialmente, a vôo de 
pássaro. Significa apenas que, para a apreciação, particularmente no processo de 
habeas corpus, da justiça ou injustiça de uma condenação criminal, não cabe com-
parar provas, avaliá-las, analisá-las e valorizá-las como se s estivesse reexaminan-
do um julgamento tomado diante de prova controvertida e complexa [...]. (SOUZA, 
1998, p. 70).

12 COMPETÊNCIA 

a. Do juiz de direito de primeira instância: - quando a autoridade coatora for au-
toridade policial e também para trancamento de inquérito policial.

b. Do Tribunal de Justiça: - (Const. Estadual do Estado de Minas Gerais, art. 106, 
d) – autoridade coatora: Juízes de Direito. Membros do Ministério Público Es-
tadual.6

c. Do Tribunal Regional Federal: se a autoridade coatora for juiz federal (CF, art. 
108, I).

d. Do Superior Tribunal de Justiça: quando o coator ou paciente for governador 
de Estado ou do Distrito Federal, membros dos Tribunais de contas do Estado 
e do Distrito Federal, desembargadores dos Tribunais Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal, membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais 
Regionais Eleitorais e do Trabalho, membros dos Conselhos ou Tribunais de 
Contas dos Municípios, e membros do Ministério Público da União, que ofi-
ciem perante tribunais, quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, 
ou ministro de Estado, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

e. Do Supremo Tribunal Federal: quando o coator for Tribunal Superior ou coa-
tor ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos dire-

6  Questão interessante em se discutir é quando a coação for praticado por Juiz dos Juizados Especiais 
Criminais – a melhor solução é encaminhar o pedido para ser analisado perante a Turma Recursal dos 
Juizados Especiais e não uma das Câmaras do Tribunal de Justiça.



376

As Novas Fronteiras do Direito

tamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito 
à mesma jurisdição em uma única instância. 

13 CONCLUSÃO 

De tudo que foi estudado e pesquisado pode-se afirmar:

1. A origem do instituto está vinculada ao antigo direito inglês, em especial 
à carta que os Barões impõem ao rei João Sem Terra, no ano de 1215;

2. O remédio heroico surge, formalmente, no direito português com a Cons-
tituição de 1911;

3. No Brasil, os antecedentes do writ encontram-se no Código Criminal de 
1832. Somente por ocasião da Constituição Federal de 1891 é que se deu o 
devido tratamento constitucional ao tema;

4. Os demais textos constitucionais mantiveram o writ sem modificações 
expressivas;

5. A impetração de habeas corpus não exige capacidade postulatória. É dis-
pensável que o pedido seja encaminhado via advogado;

6. É permitido aos membros do Ministério Público impetrar a ordem de ha-
beas corpus;

7. Persiste a vedação aos magistrados impetrar a ordem de habeas corpus;

8. A análise de prova em sede de habeas corpus é possível excepcionalmente 

quando se discute a ausência de justa causa para o processo;

9. O habeas corpus assumiu o papel de um grande recurso, um recurso amplo 
que na atualidade o torna ainda mais um remédio extraordinário: remé-
dio heroico.
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1. A Lei n.º 21/2007, de 12 de Junho, que, pela primeira vez no nosso país, regula-
menta a mediação em processo penal deve ser entendida no âmbito do movimen-
to a nível internacional, designadamente europeu, em prol da justiça restaurativa.

Para tal, importa, desde logo, reconhecer o carácter alternativo que esta desem-
penha nos sistemas de justiça criminal ainda dominados por uma visão retribu-
tiva que, nas palavras de Zehr, um dos mais importantes autores da justiça res-
taurativa, “encara o Estado como vítima, define o mau relacionamento entre as 
pessoas apenas enquanto violação do Direito e considera irrelevante a relação 
vítima-agressor”. 1 Mesmo aceitando que, nos dias de hoje, a dicotomia justiça re-
tributiva/restaurativa tem algumas limitações 2, parece inquestionável que esta 
“procura a substituição dos atuais sistemas de justiça punitiva altamente pro-
fissionalizados...por uma justiça reparadora dos danos baseada na comunidade 
e por um controle social moralizador. Com efeito, através destes, não só se logra 
controlar mais eficazmente a criminalidade, mas também alcançar uma série de 
outros objetivos, tais como uma experiência relevante para as vítimas, designada-
mente através da cura dos traumas que sofreram, verdadeira responsabilização 
dos agressores e respetiva reintegração social; recuperação do capital social que se 
tende a perder quando entregamos os nossos problemas a terceiros; significativa 

1  Howard Zehr (1990) Changing Lenses, Scotsdale (p. 184).
2  Declan Roche (1992) “Retribution and restorative justice” in The Handbook of Restorative Justice, Edited 

by Daniel W. Van Ness, Aldershot, Dartmouth (p. 88).
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poupança para o erário público que poderá ser canalizada para…projetos de pre-
venção do crime e regeneração comunitária.” 3 

Enquanto conceito aberto e internamente complexo, a justiça restaurativa al-
meja que, do encontro vítima-agressor, surjam resultados benéficos, tais como 
reabilitação social, intimidação e fortalecimento da consciência normativa. 4 Por 
outro lado, o cariz reparador da justiça restaurativa também procura a criação de 
um sistema de justiça que responda “de modo a reparar, em vez de aumentar, o 
mal resultante do crime. Exemplo disso será uma sentença que condene ao res-
sarcimento de danos em vez de ao pagamento de uma coima ou a uma pena de 
prisão (exceto quando razões prementes de segurança pública o imponham).” 5 
No âmbito desta visão restaurativa, a “justiça impõe que trabalhemos para curar 
as vítimas, agressores e as comunidades lesadas...estes devem ter uma oportuni-
dade para participarem no processo penal tão cedo quanto possível...devemos re-
pensar o papel e a responsabilidade do governo e da comunidade: na condução da 
justiça este é responsável pela preservação de uma ordem justa, a primeira pelo 
estabelecimento de uma paz justa.6 

Esta metodologia alicerça-se igualmente na mudança social e política, ocorrida 
nas sociedades ocidentais durante os últimos quarenta anos, que “determinou...a 
passagem gradual de uma atitude repressiva ou de reabilitação perante os agresso-
res para uma conceção restaurativa. Tal resultou numa nova conceção das medi-
das penais que preserva a ideia de responsabilidade pessoal, enquanto, por outro 
lado, chama a atenção para uma série de propostas e oportunidades para uma al-
teração comportamental do agressor, bem como para uma melhor compreensão 
dos interesses das vítimas...Uma outra consequência…é que a integração social 
dos agressores deve enformar qualquer ação destinada a preservar a ordem pú-
blica … A segregação não resolve qualquer problema, ao passo que o reforço dos 
vínculos sociais e a mobilização da comunidade com vista à inclusão social geram 
segurança.” 7

3  Gerry Johnstone e Daniel W. Van Ness (1992) “The meaning of restorative justice” in The Handbook of 
Restorative Justice, Edited by Daniel W. Van Ness, Aldershot, Dartmouth (p. 5).

4  Ibid (p. 10).
5  Ibid (p. 13).
6  Ibid (pp. 14, 15).
7  Carmela Cavallo, “An Introduction to Restorative Justice”, comunicação apresentada no congresso Res-
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Nos sistemas de justiça tradicional a vítima também pode desempenhar um pa-
pel, mas apenas como beneficiária de uma compensação económica. Ao invés, 
numa conceção restaurativa reconhece-se que estamos perante uma pessoa e que, 
para além de uma perda material, há um sofrimento psicológico. Desta feita, os 
programas de justiça restaurativa podem representar uma oportunidade para 
as vítimas expressarem os respetivos sentimentos. Do encontro entre vítimas e 
agressores, do extravasar das respetivas explicações e expressão das correspon-
dentes angústias, podem-se ambos libertar através de uma espécie de catarse. Em 
vez do clássico aparelho punitivo do Estado, aqui o enfoque jaz nos verdadeiros 
intervenientes da ação criminal, tentando-se analisar as respetivas motivações e 
sarar as feridas que resultaram do cometimento do crime. Em síntese: a ideia de 
reparação comporta quatro objetivos básicos: reparação dos danos, confirmação 
dos inocentes, apuramento de responsabilidades e restauração do equilíbrio. 8 

Tendo em vista otimizar a reparação, esta deve, desde logo, destinar-se a acomo-
dar as necessidades das vítimas, ser determinada por aqueles que se encontram 
mais diretamente envolvidos e ser preferencialmente oferecida em vez de orde-
nada. Sharpe explica que é primordialmente importante apreender o leque de 
sofrimento da vítima em toda a sua plenitude para depois encontrar formas do 
agressor poder repará-lo. Por outro lado, a reparação, para ser eficaz, tem de se 
alicerçar na reciprocidade, e.g., deve partir do agressor em vez de ter origem numa 
terceira parte, tal como um tribunal. Isto acontece quando, não obstante ordena-
da por um juiz, a sua importância é interiorizada pelo agressor que motu proprio 
se dispõe a providenciá-la. Este aspeto da voluntariedade é crucial uma vez que a 
consciência do mal causado é o primeiro passo no sentido da reintegração visto 
que o agressor pode, deste modo, “apaziguar a raiva e a indignação que as vítimas 
e o público possam sentir relativamente a ele, talvez transformando-os em fator 
de respeito.” 9

torative justice in Europe: needs and possibilities, organizado pelo European Forum for Restorative Justice, 
10-12 Maio 2007, Lisboa.

8  Susan Sharpe (1992) “The idea of reparation” in The Handbook of Restorative Justice, Edited by Daniel W. 
Van Ness, Aldershot, Dartmouth (p. 28).

9  Ibid (p. 31).
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2. No nosso país, o projeto lançado pelo Ministério da Justiça, com o objetivo de 
uma justiça alternativa para o povo, derivou das experiências positivas com a me-
diação, nomeadamente a desenvolvida pelo Gabinete de Mediação Familiar de 
Lisboa e sobretudo pelos Julgados de Paz (a operar desde 2002 no âmbito da juris-
dição civil). 10

Em consequência, e como primeira medida, um projeto experimental e uma pro-
posta de lei foram lançados, abertos ao debate público, atraindo o interesse de 
especialistas, particularmente da comunidade jurídica. Basearam-se nas carac-
terísticas de uma mediação informal e flexível, com caráter voluntário e confi-
dencial, conduzida por um terceiro imparcial – o mediador – que deve promover 
a aproximação entre agressor e vítima, apoiando-os na tentativa de alcançarem 
um acordo para a reparação da totalidade dos danos causados pelos atos ilícitos 
e que possa contribuir para a restauração da paz social. O mediador não impõe o 
conteúdo do acordo, facilitando outrossim que este seja logrado. De acordo com 
este modelo, cerca de 30% da litigância no contexto dos Julgados de Paz foi resol-
vida pela mediação, evitando o julgamento. 11 Este sucesso, apesar de limitado ao 
âmbito da jurisdição civil, estimulou o estudo de um sistema de mediação penal 
direcionado para a pequena e média criminalidade.

Em consequência, este modelo de mediação penal aplica-se a crimes puníveis com 
prisão não superior a 5 anos ou outras penas não privativas de liberdade. Crimes 
passíveis de mediação penal são, por exemplo, injúria, difamação 12, furto, dano e 
burla não qualificados e ofensa à integridade física simples, exceto quando esta é 
cometida contra agentes das forças e serviços de segurança, no exercício das suas 
funções ou por causa delas, circunstância que torna o crime, então considerado 

10  Ministério da Justiça – Gabinete do Secretário de Estado da Justiça, Mediação Penal, http://www.portu-
gal.gov.pt

11  Observatório Permanente da Justiça Portuguesa. Percursos da informalização e da desjudicialização – por 
caminhos da reforma da administração da justiça, http://www.opj.ces.uc.pt

12  Ao contrário do que sucede entre nós, na generalidade dos sistemas da common law a difamação é con-
siderada um delito (por conseguinte pertencente à esfera criminal), mas os danos deverão, em princípio, 
ser peticionados numa ação civil em separado. Não vigorando o nosso princípio da adesão (cfr. art.º 71.º 
do C.P.P.), a vítima de um crime deverá propor em separado uma ação civil para ressarcimento de danos. 
Há exceções a esta regra geral na Austrália e em alguns Estados dos USA que se aproximam do modelo 
continental europeu, em que um único julgamento pode decidir em simultâneo as responsabilidades cri-
minal e civil, arbitrando-se uma indemnização pelos danos sofridos.
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semipúblico (cujo procedimento depende de queixa), público, exorbitando desse 
modo da possibilidade de ser submetido à mediação penal (cfr. n.º 1 do artigo 2.º 
da Lei n.º 21/2007, de 12 de Junho). Os crimes sexuais ou envolvendo ofendidos 
menores de 16 anos ficaram também excluídos.

Importa referir que, de acordo com a lei portuguesa, muitas infrações de natu-
reza sumária ficam dependentes daquilo que é denominado condição objetiva de 
procedibilidade 13 e que consiste no exercício ou não do direito de queixa por parte 
do respetivo titular (vítima). Assim, nos crimes semipúblicos a promoção do pro-
cesso pelo Ministério Público (M.P.) fica dependente desta, enquanto nos crimes 
particulares não só depende de queixa, mas também da constituição do ofendido 
como assistente, o qual deverá deduzir acusação (podendo esta ser ou não acom-
panhada pela acusação pública do M.P.). Assim, nestes crimes poderá haver desis-
tência de queixa ou de acusação, respetivamente. Já nos crimes públicos, atenta a 
sua gravidade, o M.P. tem exclusiva legitimidade para promover o processo penal, 
o que faz por iniciativa própria. 

Apesar de não ter sido adotado pela Lei n.º 21/2007, de 12 de Junho (que excluiu 
os crimes públicos da esfera da mediação criminal), pelo menos num modelo ex-
perimental o processo de mediação penal poderia diferir consoante o crime fosse 
considerado de natureza particular, semipública ou pública.

Quando o crime depende de queixa ou de acusação particular (crimes semipúbli-
cos e particulares respetivamente), o procedimento é o seguinte:

a. Depois de recebida a queixa, o M.P. abre o inquérito e, se considerar que a me-
diação responderá de forma adequada às necessidades de prevenção, pode de-
signar um mediador;

b. O mediador explica a mediação criminal ao ofendido e ao arguido;

c. Se a mediação não for aceite por qualquer uma das partes, o mediador informa 
disso o M.P. prosseguindo o processo penal;

13  Henriques Eiras (2008) Processo Penal Elementar, Lisboa, Quid Juris (p. 18).



386

As Novas Fronteiras do Direito

d. Se o arguido e o ofendido aceitarem a mediação criminal devem assinar um 
termo de consentimento, iniciando-se o processo de mediação;

e. Se for alcançado um acordo, é comunicado ao M.P., o qual, verificada a respe-
tiva legalidade, o homologa como desistência de queixa por parte do ofendido 
e não oposição à mesma pelo arguido; se não for logrado acordo, disso é infor-
mado o M.P. prosseguindo o processo penal;

f. Caso o acordo não seja cumprido, pode o ofendido renovar a queixa no prazo 
de um mês, sendo reaberto o inquérito.

Na hipótese de crimes que não dependem de queixa (crimes públicos) poderia ter 
sido este o procedimento:

a. No termo do inquérito, o M.P., se considerasse que a mediação responderia de 
forma adequada às necessidades de prevenção, designaria um mediador;

b. O mediador explicaria a mediação criminal ao ofendido e ao arguido;

c. Se a mediação não fosse aceite por qualquer uma das partes, o mediador infor-
maria disso o M.P. prosseguindo o processo penal;

d. Se o arguido e o ofendido aceitassem a mediação criminal deveriam assinar 
um termo de consentimento, iniciando-se o processo de mediação;

e. Se fosse alcançado um acordo, seria comunicado ao M.P., o qual, verificada a 
respetiva legalidade, suspenderia provisoriamente o processo na condição do 
arguido cumprir o que naquele ficasse estipulado; se não fosse logrado acordo, 
disso era informado o M.P. prosseguindo o processo penal;

f. Se o arguido cumprisse o acordo o processo seria arquivado, não podendo ser 
reaberto; caso o acordo não fosse cumprido, o processo prosseguiria.

Todavia, a mediação em processo penal não foi, tal como referimos supra, adota-
da no que tange aos crimes públicos, representando, em nossa opinião, um retro-
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cesso devido a um excesso de prudência que, neste caso, só poderá ser encarada no 
âmbito de uma crítica negativa ao regime atualmente em vigor.

No cumprimento das suas obrigações o mediador encontra-se vinculado ao cum-
primento das obrigações de imparcialidade, neutralidade, independência, confi-
dencialidade e diligência.

3. Um sistema de justiça restaurativa não tem sentido se não for célere por oposi-
ção à morosidade endémica dos julgamentos criminais comuns. Por conseguinte, 
quando o processo é remetido para mediação deve ficar concluído no prazo de 3 
meses sob pena de prosseguir o processo penal.

4. Analisemos agora qual será o possível conteúdo de um acordo alcançado em 
sede de mediação penal. Não obstante livremente determinado pelas partes, não 
poderá incluir sanções privativas de liberdade, deveres que ofendam a dignidade 
do arguido ou cujo cumprimento se deva prolongar por mais de seis meses. Exem-
plos de possíveis acordos: (a) pagamento de uma quantia em dinheiro; (b) pedido 
de desculpas; (c) reabilitação do arguido, nomeadamente através da frequência de 
sessões educativas ou de aulas; (d) reconstituição natural/reparação dos danos.

Trata-se de uma lista meramente exemplificativa que não nos remete para quais-
quer tipos fixos. Ao invés, é composta de exemplos que podem ser desenvolvidos 
de forma analógica ou criativa desde que respeitem a dignidade do arguido e ofen-
dido e sejam proporcionais à extensão dos danos provocados, bem como à culpa.

5. No que respeita aos requisitos para mediador: quem poderá sê-lo em matéria 
criminal? Há uma lista pública de mediadores penais, cabendo aos serviços do Mi-
nistério da Justiça criar um sistema que garanta a respetiva designação sequencial 
por parte do M.P.

Essas listas são preenchidas por mediadores penais que deverão possuir os seguin-
tes requisitos: ter mais de 25 anos, encontrar-se no gozo dos seus direitos civis 
e políticos, possuir licenciatura ou experiência profissional adequada, possuir 
 curso de mediação penal reconhecido pelo Ministério da Justiça, não dispor de 
antecedentes criminais.
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6. Os projetos europeus de mediação penal têm-se desenvolvido sobretudo na 
Áustria, Bélgica, Catalunha e França. Em Portugal, iniciou-se com um projeto 
académico experimental da Escola de Criminologia da Faculdade de Direito do 
Porto em cooperação com o D.I.A.P. do Porto. No entanto, a mediação criminal 
insere-se na orientação geral da União Europeia relativa ao estatuto da vítima, 
dando-se assim cumprimento à decisão-quadro 2001/220/JAI do Conselho de 15 
de Março de 2001. 14 

Assim, o projeto legislativo português, a Proposta de Lei 107/X 15, delineou um 
processo de mediação informal e flexível, conduzido por mediadores – terceiros 
imparciais – com vista à aproximação do arguido e ofendido na tentativa de se 
lograr um acordo.

Esta Proposta de Lei teve em conta não só o art.º 10.º da mencionada decisão-
-quadro, mas também a Recomendação No. R (99) 19, adotada em 15 de Setem-
bro de 1999 pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa sobre mediação 
em matéria criminal, que convida os Estados membros a seguirem os princípios 
estabelecidos no respetivo apêndice. 16 Do mesmo decorre que a mediação estaria 
disponível em todas as fases do processo. Trata-se de uma opção por celeridade e 
economia processual. Porém, parece justificar-se primeiro a recolha de indícios 
suficientes de se ter verificado crime e de que o arguido foi o seu agente. Com efei-
to, os mecanismos da justiça restaurativa não visam a confirmação da existência 
ou inexistência de indícios que conduziriam, respetivamente, a julgamento ou ao 
arquivamento do inquérito.

Foi previsto e ficou estabelecido um período experimental em circunscrições a 
designar pelo Ministério da Justiça. Esta solução permitiu maior flexibilidade, 
tornando mais fácil qualquer melhoramento do regime.

14  Acerca do Anteprojecto de diploma legal sobre mediação penal, parecer do Conselho de Acompanhamen-
to dos Julgados de Paz, Lisboa, 21 de Março de 2006; http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt

15  Anteprojecto da Proposta de Lei que cria um regime de mediação em processo penal, 2 de Novembro de 
2006, http://www.mj.gov.pt

16  J.O. Cardona Ferreira, A mediação como caminho da justiça – a mediação penal, Janeiro 2007, http://www.
gemme.eu/nation/portugal/article
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Todas estas cautelas derivaram de algumas perplexidades. Com efeito, a decisão-
-quadro do Conselho de 15 de Março de 2001 versa sobre o papel das vítimas em 
processo penal, estabelecendo medidas de apoio às mesmas antes e durante este 
com vista à diminuição dos efeitos do crime. Ora a mediação criminal é uma de-
las, mas proposta em termos de ser cada Estado-membro a promover essa media-
ção, cabendo-lhe, todavia, a delimitação do âmbito de relevância da mesma, cir-
cunscrevendo-a às “infrações que considere adequadas para este tipo de medida.” 
(cfr. art.º 10.º-1 da referida decisão-quadro).

Ora, nesse contexto, o nosso Código de Processo Penal já estabelecia mecanismos 
alternativos para a pequena criminalidade, como, por exemplo, a suspensão pro-
visória do processo ou o arquivamento em caso de dispensa de pena. Por outro 
lado, a mediação em processo penal representava uma revolução no âmbito do 
Direito português.

Tendo por base a Recomendação No. R (99) 19 sobre mediação em matéria penal, 
poderiam colocar-se as seguintes questões: (a) deverá/poderá a mediação ser usada 
em toda e qualquer fase do processo penal? (b) qual a entidade – juiz ou procurador 
– que deverá/poderá determinar os processos a submeter à mediação? (c) com base 
em que critérios? (d) logrado acordo, para que instância judiciária – juiz ou procu-
rador – deve ser este remetido? (e) poderá a mediação ser concebida apenas como 
um complemento do sistema tradicional de justiça, servindo somente para auxi-
liar o juiz na escolha da pena e da medida desta? (f) que grau de confidencialidade 
deve ser observado pelo mediador quando informa as entidades judiciárias do de-
senlace da mediação? (g) a quem caberá garantir que as partes – arguido e ofendido 
– têm “capacidade” para defender os respetivos interesses durante a mediação? (h) 
poderá o mediador ajudar a parte mais fraca? (i) poderá a mediação penal funcio-
nar nos Julgados de Paz? (j) perante a confissão do arguido durante a mediação, 
como se poderá proteger o ofendido sendo certo que aquela não deve ser utilizada 
em processos judiciais posteriores como prova de admissão dos fatos e da culpa do 
primeiro? (k) quais as formas de geometria variável da conciliação entre agressor e 
vítima? (l) que critérios poderão ser utilizados para assegurar a proporcionalidade 
de soluções propostas pelo arguido e ofendido? (m) afirmando a mencionada Re-
comendação que as partes deverão ter direito a assistência judiciária, qual o papel 
do advogado na mediação penal se esta apresenta um caráter informal?



390

As Novas Fronteiras do Direito

As opções do legislador, refletidas na Lei n.º 21/2007, de 12 de Junho, represen-
tam já uma resposta, se bem que não exaustiva, a algumas destas questões.

7. Os resultados positivos até agora obtidos no âmbito da jurisdição civil dos Jul-
gados de Paz auguram igual caminho para a mediação penal e justiça restaurativa 
no contexto do sistema jurídico português.

Em síntese, um sistema de justiça que realce a relação ética eu/tu (em oposição ao 
clássico binómio eu/ele da justiça retributiva) parece emergir para o aperfeiçoa-
mento das instituições judiciárias e da vida social. 17

17  Paulo Pinto de Albuquerque, O que é a política criminal, porque precisamos dela e como a podemos construir? 
http://www.ucp.pt/site/resources/documents/Docente
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1. INTRODUÇÃO

A inteligência humana criadora e produtiva também tem seu reverso. Logo se 
percebeu que a segurança atribuída pela personalidade jurídica, no que tange à se-
paração patrimonial e à limitação da responsabilidade de seus membros, poderia 
ser utilizada para fins diversos dos sociais. Na verdade, para fins imbuídos de má-
-fé e intenções fraudulentas. Por outros termos, a limitação da responsabilidade 
dos sócios logo se desvirtuou, passando de saudável instrumento de alavancagem 
do capitalismo industrial, a ferramenta nefasta para a consecução de fins escu-
sos e fraudatórios. A partir daí, ou seja, diante desse quadro, que surge concomi-
tantemente com a limitação da responsabilidade, delineia-se uma teoria que visa 
considerar ineficaz a estrutura da pessoa jurídica, quando utilizada sem virtude, 
principalmente com o objetivo de fraudar credores. (MOURÃO, 2004, passim)

2. ESCORÇO HISTÓRICO

A primeira sistematização dogmática da teoria da desconsideração da personali-
dade jurídica foi elaborada por Rolf Serick, enquanto as primeiras referências ao 
assunto foram encontradas, antes, em 1912, nos estudos do jurista norte-ameri-
cano Maurice Wormser. (COELHO, 1989, p. 09)

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica consolidou-se nos tribu-
nais norte-americanos, denominando-se disregard doctrine.
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Registros doutrinários informam que o primeiro julgado em que foi aplicada a 
teoria da desconsideração da personalidade jurídica foi o conhecido episódio de 
Salomon v. Salomon & Co. Ltd., ocorrido na Inglaterra, no final do século XIX. 

O comerciante Aaron Salomon detinha 2.001 das 2.007 ações da empresa Salo-
mon & Co. Ltd., enquanto as outras seis ações pertenciam a sua esposa e a seus cin-
co filhos. Como forma de integralizar o capital correspondente a sua participação 
acionária, Aaron Salomon cedeu seu fundo de comércio particular à sociedade, 
por valor superfaturado. Desta forma, passou a ser credor da sociedade pela dife-
rença, instituindo, ainda, uma garantia real em seu favor.

Na falência da referida sociedade, essa manobra permitiu ao sócio majoritário, 
Aaron Salomon, primeiramente, o direito de não honrar os débitos sociais, já que 
dispunha da prerrogativa legal da limitação de sua responsabilidade, e, posterior-
mente, de executar seu crédito preferencialmente aos demais credores sociais.

Tal estratagema gerou um litígio entre Aaron Salomon e a massa falida de Salo-
mon & Co. Ltd.

Primeiramente, a High Court aplicou a teoria da desconsideração, condenando o 
comerciante a pagar os débitos sociais inadimplidos, ao fundamento de que teria 
havido inequívoca confusão do patrimônio societário com o patrimônio perten-
cente a Aaron Salomon, já que, de fato, a companhia nada mais era que uma repre-
sentante deste.

Diante da análise da Court of Appeal, com fundamento na existência de uma ca-
racterística relação fiduciária entre a pessoa jurídica e o sócio majoritário, a deci-
são foi mantida.

Não obstante, atendo-se aos princípios ortodoxos da separação patrimonial exis-
tente entre a pessoa jurídica e seus sócios, em 1897 a House of Lords, reformou as 
decisões proferidas, entendendo que, embora as ações da Salomon & Co. Ltd. esti-
vessem concentradas nas mãos de um único sócio, não haveria qualquer ilicitude 
na constituição da companhia. 



395

César Fiuza  Por ma Contribuição  Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Há quem afirme, porém, que o leading case (primeiro caso) da teoria da desconside-
ração ocorreu nos Estados Unidos, ainda em 1809. Trata-se do caso do Bank of the 
United States v. Deveaux. O Juiz Marshall, lifting the corporate veil, isto é, alçando o 
véu protetor da personalidade jurídica da sociedade, no caso um banco, conside-
rou características pessoais dos sócios, para fixar como competente para julgar o 
caso a Federal Court, diante do fato de serem estrangeiros os administradores da 
instituição financeira. (KOURY, 1997, passim)

No Brasil, até bem pouco tempo, diversos tribunais aplicavam a teoria aos casos 
de abuso de direito e fraude, perpetrados pela má utilização da personalidade ju-
rídica. Buscavam o fundamento na doutrina estrangeira e no art. 20 do Código 
Civil de 1916, que reconhecia a distinção entre a personalidade da sociedade e dos 
sócios. (MOURÃO, 2004, passim) 

A positivação do instituto só ocorreu com o advento do Código de Defesa do Con-
sumidor, em 1990, de forma dissociada de suas verdadeiras raízes.

Foi o Código Civil de 2002 que tratou da teoria em moldes mais adequados.

Na verdade, a doutrina da desconsideração, como se espera demonstrar, só deverá 
ser aplicada, quando não for possível responsabilizar os sócios pessoalmente, por 
outros meios já previstos em lei. (MOURÃO, 2004, passim)

3. FUNDAMENTO GERAL

O fundamento da teoria da desconsideração é, sem mais, a responsabilidade civil 
dos sócios por conduta ilícita.

Genericamente, pode-se afirmar que a base primeira da dita doutrina são os arts. 
186, 187 e 927 do Código Civil. 

Os atos ilícitos, enquanto fontes de obrigações, consistem em toda atuação huma-
na, omissiva ou comissiva, contrária ao Direito.
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Enquanto conduta antijurídica, há atos ilícitos em várias esferas do Direito Civil e 
do Direito em geral. A desconsideração da personalidade jurídica vem, exatamen-
te, amainar as consequências indesejáveis da ilicitude. 

No Direito Civil, pode falar-se em ilícito na esfera dos contratos, dos atos unilate-
rais de vontade, da família, dos atos intrinsecamente ilícitos e do abuso de direito, 
todos com um ponto comum: a antijuridicidade. 

Na esfera contratual, principalmente, é que se situa a teoria da desconsideração, 
para evitar os efeitos da conduta antijurídica, que na criação, administração ou 
extinção da pessoa jurídica, mormente das sociedades limitadas, tenha por fito 
lesar terceiros.

Também comum se encontrar, cuidando-se de ilicitude na esfera societária, os 
chamados ilícitos funcionais, denominados abuso de direito. (BRAGA NETTO, 
2003, p. 118)

O abuso de direito, fundamental para o entendimento da teoria da desconside-
ração, é ilícito em sentido amplo, não em sentido estrito. Não é intrinsecamente 
ilícito. Pode denominar-se ilícito funcional. Se há desvio funcional no exercício 
de um direito, o ato será ilícito. 

Na verdade, o Direito é calcado em conceitos funcionais (função social da proprie-
dade, da pessoa jurídica, dos contratos, da empresa etc.). Estes conceitos integram 
dois planos, o jurídico e o social. Assim, o prisma puramente normativo não seria 
mais adequado para abordar o Direito. A grande virada do Direito moderno é a 
passagem da estrutura para a função. As categorias, institutos, conceitos devem 
ser lidos de acordo com a função que exercem. Não basta reconhecer a existência 
de valores consagrados pelo Direito. É fundamental que o intérprete saiba opera-
cionalizar esses valores. Assim, não basta reconhecer o valor função social, se não 
se souber aplicá-lo. A teoria do abuso de direito milita no sentido de operacionali-
zar a função social do direito. (BRAGA NETTO, 2003, p. 116 et seq.)

Para o Direito Privado, os efeitos do ato ilícito podem ser os mais variados, depen-
dendo das consequências que gere. Assim, teremos, quanto a esses efeitos, ilíci-
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tos indenizantes, porque geram como efeito a indenização dos eventuais danos 
causados; ilícitos caducificantes, porque geram a perda de um direito para seu 
autor (por exemplo, a perda dos benefícios da responsabilidade limitada); ilícitos 
invalidantes, que anulam o ato praticado ilicitamente (por exemplo, o contrato 
celebrado em fraude); e, finalmente, ilícitos autorizantes, uma vez que autorizam 
a vítima a praticar um ato, no intuito de neutralizá-los, como a desconsideração 
da pessoa jurídica e a responsabilização pessoal dos sócios.1

A conceituação genérica do que seja ilícito é tratada nos arts. 186 e seguintes do 
Código Civil. 

Segundo o art. 186, ato ilícito é toda ação ou omissão voluntária, negligente ou 
imprudente que viole direito e cause dano a outrem.

A definição se refere a todas as modalidades de ilícito, embora seja muito restri-
tiva. Ora, nem todo ato ilícito será culpável. Um indivíduo pode administrar seus 
negócios de modo formalmente correto, porém, na prática, incompatível com as 
melhores práticas, embora, frise-se, formalmente correto. Pode tratar-se de abu-
so de direito, que é ato ilícito. No caso, ato ilícito que pode ter sido praticado até 
mesmo de boa-fé, sendo desnecessário qualquer traço de culpabilidade. A conse-
quência poderá ser a responsabilização pessoal do administrador, independente-
mente da responsabilidade formalmente limitada. O que interessa é que poderá 
haver consequências, se houver dano.

A presença da culpabilidade e do dano só são essenciais para gerar os efeitos civis, 
não para a caracterização do ilícito. Tanto é verdade, que há hipóteses, em que o 
próprio Código Civil dispensa, seja o dano (art. 416), seja a culpabilidade (art.187), 
para que o ilícito produza seus efeitos devidos, embora o ato seja efetivamente ilí-
cito. Em outras palavras, todo ato antijurídico é ilícito para o Direito em geral, e 
para o Direito Privado em especial. As consequências que gerará é que dependerão 
dos elementos extras (além da ilicitude), exigidos por cada ramo do Direito. Para o 
Direito Privado, esses elementos são, como regra, a culpabilidade e o dano; para o 
Direito Penal, necessariamente a culpabilidade e a tipicidade, e assim por diante. 

1 Mais sobre o tema e sobre essa classificação, ver BRAGA NETTO. Teoria dos ilícitos civis, 2003.
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Há, portanto, que estabelecer dois planos, o da existência do ilícito, no qual só se 
impõe a antijuridicidade; e o da eficácia (geração de efeitos), no qual se impõem 
os demais requisitos de cada ramo do Direito, quais sejam, culpabilidade, dano, 
tipicidade etc.

Na verdade, o art. 186 do Código Civil procura estipular uma cláusula geral de 
ilicitude, que vigorará como regra. Em outras palavras, o ato ilícito, seja ele con-
tratual ou extracontratual, como regra, só gerará responsabilidade para quem o 
pratica, se for culpável e lesivo. Há, entretanto, várias exceções, que serão previs-
tas caso a caso pela Lei.

Em síntese, ato ilícito é conduta humana violadora da ordem jurídica. A ilicitude 
implica sempre quebra de dever jurídico e pode gerar várias consequências. Como 
regra, só o ilícito culpável e lesivo gera responsabilidade civil, mas há exceções.

Segundo a regra do art. 186, porém, não basta a antijuridicidade para que o ato 
ilícito gere responsabilidade. Além desta, devem também estar presentes a culpa-
bilidade, o dano e o nexo causal.

Em síntese, segundo a cláusula geral do art. 186, o ato ilícito, para gerar responsa-
bilidade, terá como elementos, além da antijuridicidade, a culpabilidade, o dano e 
o nexo de causa e efeito entre conduta culpável e dano.

Evidentemente, essa definição se refere amplamente aos ilícitos contratuais e extra-
contratuais, uma vez que se localiza na Parte Geral do Código, com redação extrema-
mente aberta.

O art. 187 do Código Civil, a seu turno, dispõe que “também comete ato ilícito o ti-
tular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos 
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

A redação do artigo, numa leitura desatenta, confunde abuso de direito com ato 
ilícito, dando àquele tratamento de delito, quando, segundo a doutrina mais mo-
derna, seriam institutos diferentes. A crítica que se faz é no sentido de que o legis-
lador mistura os dois institutos, analisando-os apenas pelos efeitos, o que poderia 
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tornar insuficiente a sanção atribuída aos casos de abuso de direito. (CARPENA, 
2001, p. 58)

O abuso de direito ocorre, quando uma pessoa, ao exercer direito legítimo, excede 
os limites impostos por seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes. Como se verá, a teoria do abuso de direito é importantíssima para a 
doutrina da desconsideração, o que fica claro na própria redação do art. 50 do Có-
digo Civil, que já começa, referindo-se a abuso de personalidade.

Na verdade é mesmo ato ilícito, não ato intrinsecamente ilícito, como o homicí-
dio, ou um avanço de sinal de trânsito, mas ato ilícito funcional, nas palavras de 
Felipe Peixoto Braga Netto. (BRAGA NETTO, 2003, p. 118)

As consequências do abuso de direito, enquanto ilícito funcional, podem ser as 
mais diversas, variando da simples indenização ao desfazimento do mal feito, 
dentre outras.

Uma pessoa tem o direito de gerenciar seus negócios da forma que melhor enten-
der, dentro dos limites legais. Acontece que, mesmo respeitando esses limites, 
certo indivíduo pode colocar em risco, não apenas seu próprio empreendimento, 
mas também o de terceiros. Poderia estar, assim, cometendo abuso de direito. O 
ato é formalmente correto. O indivíduo age dentro dos limites formais de seu di-
reito; está preenchida a estrutura normativa do direito, mas são ultrapassados os 
limites da boa-fé; não se cumpre o valor normativo que é o fundamento de valida-
de do direito. (CARPENA, 2001, p. 58)

É óbvio que no ato intrinsecamente ilícito, o agente pratica ato contrário ao Direi-
to, que, nem na aparência, se pode confundir com o exercício legítimo de direito 
subjetivo. Se mato alguém, se bato o carro, não estou exercendo nenhum direito 
fora dos limites; estou agindo contra o Direito, pura e simplesmente. Se tanto no 
abuso de direito, que é ato ilícito funcional, quanto no ato intrinsecamente ilícito, 
o agente pratica ato antijurídico, no abuso de direito, há o exercício legítimo de 
um direito subjetivo, que ultrapassa certos limites, enquanto no ato intrinseca-
mente ilícito, tal não se dá. Em outras palavras, o ato intrinsecamente ilícito nada 
tem de exercício legítimo de direito. 
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Em alguns casos, o ato intrinsecamente ilícito pode derivar do exercício de um 
direito, que ultrapasse seus limites formais. Por exemplo, se uma pessoa dirige 
em alta velocidade, estará praticando ato intrinsecamente ilícito. Ao exercer seu 
direito de dirigir, violou o limite formal de velocidade. Não se trata de abuso de di-
reito, ilícito funcional, uma vez que o ato é formalmente antijurídico, não apenas 
funcionalmente. Ninguém tem o direito legítimo de dirigir acima da velocidade 
razoável. Mas, ao contrário, se uma pessoa, propositadamente, administra uma 
empresa de forma incompetente, dentro dos limites formais da boa técnica, com 
o objetivo de fraudar os demais sócios, ou os credores, estará cometendo abuso 
de direito. Na aparência, o ato é perfeito, legítimo. Formalmente, essa pessoa não 
está cometendo nenhuma antijuridicidade. Ocorre que, do ponto de vista valora-
tivo, funcional, estará ultrapassando os limites impostos pela boa-fé.

As consequências do ato abusivo podem ser diferentes das do ato intrinsecamen-
te ilícito. 

O abuso de direito pode gerar obrigação de indenizar, como pode gerar outra es-
pécie de sanção. Tudo dependerá do caso concreto. 

Nos exemplos dados acima, principalmente no último, as consequências do abuso 
do direito de administrar consistem em que o culpado deverá indenizar os danos 
causados a terceiros, eventualmente com seu próprio patrimônio. Mas se tomar-
mos outro exemplo, veremos que não será a indenização a consequência. Imagi-
nemos um contrato em que uma pessoa se obrigue a realizar para outra, serviços 
de pintura ou de marcenaria, incumbindo ao credor dos serviços a escolha. Este, 
de má-fé, sabendo que, dadas as circunstâncias, será muito mais penoso ao deve-
dor realizar os serviços de pintura, escolhe estes últimos, com a clara intenção de 
prejudicar o devedor, onerando-o excessivamente. Nesse caso, o credor está agin-
do dentro dos limites formais de seu direito de escolher. Foram, porém, violados 
os limites da boa-fé. Diante disso, caberia ao devedor, provando a má-fé do credor, 
ou seja, provando o abuso de direito, exigir judicialmente que o credor aceite os 
serviços de marcenaria, ou libere-o da obrigação. Não há falar em indenização, 
uma vez que não houve dano.
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Muito embora em alguns casos seja importante a prova da má-fé de quem pra-
tique o ato abusivo, esta não é essencial para a configuração do abuso de direito. 
Seus requisitos são objetivos: basta exceder os limites impostos pelos fins econô-
micos ou sociais do direito, pela boa-fé (conduta adequada), ou pelos bons costu-
mes para se estar praticando abuso. Assim, a pessoa que administre a empresa nos 
limites das boas práticas, fraudando sócios e/ou credores, estará praticando abuso 
de direito, mesmo que não esteja agindo de má-fé, ou seja, dolosamente. Sua con-
duta é, porém, inadequada, contrária à boa-fé e aos bons costumes.

Historicamente, a teoria do abuso de direito começa no século XIX, desenvolven-
do-se no século XX. Encontra raízes na aemulatio do Direito Medieval, que se ca-
racterizava quando uma pessoa praticasse um ato, aparentemente correto, mas 
sem nenhum propósito que não o de prejudicar seu vizinho. A partir dessa ideia, 
a doutrina e os tribunais europeus, principalmente os franceses e alemães, num 
primeiro momento, engendraram a teoria do abuso de direito, hoje consagrada 
em todo o mundo.

4. A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO NO BRASIL

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ao contrário do que possa 
parecer, é uma ratificação do instituto da personalização da pessoa jurídica, na 
medida em que não a anula; apenas não a considera para certos atos praticados 
com desvio de finalidade. Parte de dois pressupostos: a pessoa jurídica tem per-
sonalidade distinta da dos sócios, e a responsabilidade destes é limitada. Caso se 
trate de sócios com responsabilidade ilimitada, não há falar em desconsideração 
da personalidade jurídica, simplesmente por não ser necessário, uma vez que o 
patrimônio pessoal dos sócios responde mesmo pelas dívidas da sociedade.

A primeira tentativa de positivação do instituto ocorreu no art. 28 do Código de 
Defesa do Consumidor.

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, 
em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infra-
ção da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A descon-
sideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, 
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encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administra-
ção. 
§ 1º (Vetado). 
§ 2º As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, 
são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. 
§ 3º As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações 
decorrentes deste código. 
§ 4º As sociedades coligadas só responderão por culpa. 
§ 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua perso-
nalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados 
aos consumidores.

Este artigo possui dois problemas sérios. Em primeiro lugar, mistura casos de ge-
nuína aplicação da teoria a casos em que não se a aplicaria, por terem outra solu-
ção legal, em que os sócios já são penalizados pessoalmente. Em segundo lugar, há 
um grande exagero no último período do caput, que impõe aos sócios as penalida-
des do insucesso gerado pela má administração. Ocorre que foi exatamente para 
proteger os sócios de eventuais problemas externos e mesmo de uma eventual má 
administração, que surgiu a responsabilidade limitada. É também exatamente 
por isso, que se faz a distinção entre a pessoa jurídica e a pessoa dos sócios. (STAJN, 
1992, p. 71) O Código do Consumidor, em sua ânsia protetiva, se olvidou de tudo 
isso. Não se deve confundir má administração com má-fé.

A mesma tentativa equivocada ocorreu no art. 18 da Lei 8.884/94 (Lei Antitrus-
te).

Art. 18. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica 
poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso 
de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato 
social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado 
de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por 
má administração.

Novamente, o texto legal aplica a teoria da desconsideração a situações para as 
quais já há solução na Lei. O caso acima, da Lei Antitruste, poderia ser  resolvido 
com o art. 1.016 do Código Civil ou pelos arts. 117 e 158 da Lei 6.404/76 (socieda-
des anônimas).

Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e 
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os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.
Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos pratica-
dos com abuso de poder.
Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que 
contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, 
porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: 
I – dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; 
II – com violação da lei ou do estatuto.

Nos casos dos artigos citados, como se pode perceber, não é necessário se aplicar a 
doutrina, por já haver responsabilização pessoal dos sócios e/ou administradores.

Ademais, a Lei Antitruste incorre no mesmo erro do Código do Consumidor, ao 
impor aos sócios as penalidades do insucesso gerado pela má administração. 

No entendimento de alguns, a CLT também admitiu a possibilidade de desconsi-
deração no § 2º do art. 2º:

Art. 2º [...]
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas, persona-
lidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de ou-
tra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade eco-
nômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a 
empresa principal e cada uma das subordinadas.
Conforme se vê, trata-se de simples caso de responsabilidade solidária pelo paga-
mento dos débitos trabalhistas. Não é, definitivamente, uma hipótese típica de 
desconsideração da personalidade jurídica. 

Também pode parecer que os arts. 134, VII e 135, III do Código Tributário Nacio-
nal sejam casos de superação da personalidade jurídica.

Eis o teor dos dispositivos:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação 
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que 
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: 
[...]
VII – os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obriga-
ções tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração 
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de lei, contrato social ou estatutos: 
[...]
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito priva-
do.
Como fica claro da leitura dos artigos, os dispositivos significam apenas que, em 
determinadas circunstâncias, os sócios são responsáveis por dívida alheia – no 
caso, dívidas da sociedade. Não envolvem qualquer quebra ao princípio da sepa-
ração entre o ser da pessoa jurídica e o ser da pessoa membro. (OLIVEIRA, 1972, 
p. 520)

O Código Civil de 2002 trouxe, em seu art. 50, o que pode ser entendido como o 
verdadeiro “espírito” da teoria:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da 
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

As manifestações doutrinárias mais recentes apontam no sentido de que a reda-
ção do art. 50 do Código Civil reflete, com maior fidelidade, os princípios basila-
res da teoria da desconsideração. (CEOLIN, 2002, p. 18)

O abuso da personalidade ganhou tipificação aberta, ficando as hipóteses concre-
tas subsumidas às espécies concebidas como “desvio de finalidade da pessoa jurí-
dica” e “confusão patrimonial” entre os bens da pessoa jurídica e seus membros.

Ocorrerá desvio de finalidade, sempre que a pessoa jurídica não cumprir a fina-
lidade a que se destina, causando, com isso prejuízos a terceiros. Além disso, é 
também desvio de finalidade, ou melhor, de função, o desrespeito ao princípio da 
função social da empresa.

A confusão patrimonial ocorrerá quando não for possível estabelecer claramente 
o que é da sociedade e o que é dos sócios. Destaque-se que a confusão patrimonial 
também ocorre nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, quando desa-
parecem os sócios e os bens, e remanescem débitos a ser pagos.
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Caberá ao juiz aplicar fundamentadamente o instituto, diante das regras genéri-
cas estabelecidas pelo Código.

Mas quando se faria uso da teoria da desconsideração da personalidade jurídica? 

Tal questionamento é bastante pertinente, pois, como visto, existem no ordena-
mento jurídico dezenas de hipóteses de responsabilização pessoal e direta dos só-
cios, bem como outras diversas hipóteses de anulabilidade dos negócios jurídicos 
praticados.

O que se vê na prática dos tribunais é uma aplicação leviana do instituto, o que 
pode, seguramente, levar ao seu desvirtuamento e banalização, tornando-o, em 
última instância, ineficaz.

5. CONCLUSÃO

Em primeiro lugar, devemos ter em mente que a desconsideração da personalida-
de jurídica é medida anômala e excepcional, cujas hipóteses mostram-se correta-
mente dispostas no art. 50 do Código Civil. Tendo isto em mente, há de se partir 
dos dois requisitos independentes para a aplicação da teoria: desvio de finalidade 
ou confusão patrimonial, perpetrados através do abuso da estrutura da personi-
ficação.

Para a correta aplicação do instituto devem ser mesclados os seguintes objetivos: 
coibir a fraude, o desvio de finalidade da pessoa jurídica, a confusão patrimonial, 
garantir o direito de receber dos credores e proteger o instituto da pessoa jurídica.

Além disso, deve o intérprete ficar atento para o fato de não haver nenhuma outra 
norma que resolva o caso, responsabilizando os sócios pessoalmente.

Um exemplo seria o do administrador de uma sociedade mineradora, que, para 
desvalorizar certo terreno, empreende atividades de mineração, de modo a arrui-
nar o ambiente local. Além de ser a sociedade responsável pelos danos ambientais, 
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poderá ser o caso de se desconsiderar a personalidade jurídica, a fim de se atingir a 
pessoa do sócio administrador.

A correta compreensão do instituto da desconsideração da personalidade jurídica 
permitirá sua boa aplicação, realçando-lhe a utilidade.
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1. O DIREITO AO ACESSO ÀS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO 
HUMANA ASSISTIDA

A primeira gravidez fruto das técnicas de reprodução humana assistida ocorreu 
em 1978, e, a partir de então, ficou clara a possibilidade de a comunidade científi-
ca intervir efetivamente no processo reprodutivo humano. A ideia era tornar pos-
sível o sonho da paternidade para casais com problemas de fertilidade. O caminho 
se tornou eficiente e real. 

As técnicas evoluíram e, a cada dia, tornam-se mais refinadas. Hoje, os procedi-
mentos de medicina reprodutiva afiguram-se técnicas rotineiras e alcançam cada 
vez mais um número maior de usuários. Se, antes, se utilizava material genético 
próprio, do casal (fertilização homóloga), hoje, as fertilizações heterólogas, com 
material genético de terceiros, se proliferam. 

Surgem novos arranjos familiares, casais homossexuais ou mulheres e homens 
solteiros que buscam o uso da técnica reprodutiva, não por uma infertilidade fun-
cional, mas por uma infertilidade estrutural: 

Es decir, no hay infertilidad, sino imposibilidad de concebir: una mujer no puede 
quedarse embarazada por sí sola, sea en pareja con otra mujer – parejas de lesbianas 
– o viviendo en solitário – aunque necesiten de un donante de semen para some-
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terse a las técnicas, en todo caso -, ni dos hombres pueden quedarse embarazados 
manteniendo relaciones homosexuales. (CORRAL GARCÍA, 2013, p.47/48).   

Toda essa realidade incita o revolvimento de questões éticas e morais. Natural-
mente, concita a concorrência das mais variadas formas do saber. A Filosofia, a 
Teologia, a Biologia, a Medicina e o Direito são chamados ao debate, e são muitas 
as reflexões sobre os aspectos éticos e legais que esse novo panorama suscita. 

As possibilidades técnicas de apropriação do fenômeno reprodutivo humano e o 
exercício de liberdades fundamentais atribuem conteúdo ao que se denomina di-
reito à reprodução, não havendo como simplesmente desprezar o uso da técnica, 
mas, sim, regulamentá-la, com os limites necessários, determinados pela legisla-
ção de cada país.

É claro que as realidades são diferentes em cada Estado. Há países com legislações 
mais restritivas e outros com normas mais permissivas. Outros Estados não pos-
suem legislação específica e, por isso, as soluções são amparadas em princípios 
constitucionais, normas de Código Civil e regulamentações éticas de Conselhos 
de Medicina, como é o caso do Brasil. 

Mas, existindo ou não legislação específica, o fato é que o acesso às técnicas de re-
produção humana assistida afigura-se um direito. Mesmo que um Estado se pro-
ponha a legislar de maneira mais conservadora, sempre haverá discussão acerca 
da não restrição absoluta das técnicas reprodutivas, haja vista a possibilidade de 
elas fomentarem a construção de novos rumos aos projetos biográficos das pes-
soas humanas.  Foi o que determinou a Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos no caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) vs. Costa Rica, em 
sentença de 28 de novembro de 2012.            

A fecundação in vitro na Costa Rica foi regulada pelo Decreto Executivo n. 24029-
S, de 3 de fevereiro de 1995:

La ordenación era restrictiva: se aplicava sólo a parejas conyugales, prohibía la fer-
tilización de más de seis óvulos por ciclo de tratamento y exigia que todos los óvu-
los fertilizados en un ciclo fueran transferidos a la cavidade uterina de la paciente. 
Estaba vedado desechar o eliminar embriones; tampoco podían preservarse para 
su transferência a ciclos subsecuentes de la misma u otras pacientes. La interdic-
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ción se extendió a cualquier comercio con células germinales destinadas al trata-
miento de pacientes de técnicas de reproducción assistida”. (BRENA, 2013, p.151).

Mesmo com todas as restrições acima mencionadas, o Decreto teve sua constitu-
cionalidade questionada ao fundamento de que violava o direito à vida e a digni-
dade do embrião. Diante disso, a utilização das técnicas de FIV foi proibida na-
quele País. 

Alguns casais propuseram ação contra a República da Costa Rica perante a Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos, sob a alegação de que o Estado lhes ha-
via negado o acesso ao tratamento, desrespeitando diversos direitos reconhecidos 
na Convenção Americana sobre Direitos Humanos.    

No referido proceso, a CIDH considerou que a proibição da Costa Rica constituiu 
ingerência arbitrária ao direito à vida privada e familiar, a formar uma familia e à 
igualdade das pessoas com problemas de infertilidade. Segundo a Comissão, o Es-
tado impediu que casais utilizassem de técnicas que lhes permitiria ter filhos bio-
lógicos, superando uma situação de desvantagem. Além disso, a CIDH afirmou 
que a proibição do uso das técnicas de fertilização in vitro na Costa Rica causou im-
pacto desproporcionado na vida das mulheres, constituindo fonte de sofrimento 
físico e psicológico.

Considerando os aspectos elencados pela Comissão, a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos determinou à Costa Rica a adoção de medidas apropriadas 
para tornar sem efeito a proibição da prática da FIV e incluí-la em programas e 
tratamentos de infertilidade (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HU-
MANOS, 2012).

Parece claro que as técnicas de Reprodução Humana Assistida não mais podem 
ser negadas, ainda que não existam regulamentações legais. Portanto, a discussão, 
agora, passa a ser sobre os limites do uso da técnica. Não obstante as várias indaga-
ções que podem ser suscitadas quanto a esses limites, pretende-se, especificamen-
te, trabalhar a questão da doação de gametas e do anonimato do doador. Assim, 
questiona-se: é possível a doação de gametas e embriões? Em caso de permissão, 
os doadores de gametas terão a garantia do anonimato? E as pessoas geradas pelas 
técnicas reprodutivas, terão direito ao conhecimento de sua origem genética?
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A tolerancia e a aceitação de métodos alternativos de procriação nos permite 

falar em um dirito à liberdade de procriação, que inclui o direito ao acesso às novas 

tecnologias de reprodução. Ocorre que os direitos reprodutivos não são absolutos, estão 

sujeitos a limites que também não são absolutos.    

2. O DIREITO AO CONHECIMENTO DA ORIGEM 
GENÉTICA X O DIREITO AO SIGILO DO DOADOR 

Uma vez permitida a doação de gametas e/ou embriões em vários ordenamentos 
jurídicos, surge a pergunta: como viabilizar o direito ao conhecimento da origem 
genética, que pode vir a ser pleiteado pelo ser nascido, sem infringir a intimidade 
do doador?      

Muitos são os argumentos para a defesa do direito ao conhecimento da origem 
genética. De acordo com Pietro Perlingieri (2002, p. 117), a pessoa tem o direito 
a conhecer suas próprias origens não somente genéticas, mas culturais e sociais, 
por serem fatores que influenciam na formação de cada ser. Para este autor, o pa-
trimônio genético não é indiferente ao futuro e às condições de vida nas quais a 
pessoa opera. 

O conhecimento da origem genética tem efeitos práticos também, tais como evi-
tar o incesto, viabilizar a aplicação dos impedimentos para o casamento, prever 
ou evitar doenças hereditárias e outras razões vinculadas à saúde.  

Também se defende o conhecimento pela legítima curiosidade pessoal, permitin-
do que a pessoa conheça de onde veio e construa sua própria identidade.

Outro argumento, talvez o mais substancial, é o de que a descoberta da origem ge-
nética é fundante de todo ser humano, por proporcionar o livre desenvolvimento 
da personalidade.   

De outro lado, as doações de gametas são viabilizadas muito em razão da garan-
tia do sigilo da identidade do doador. A doação de gametas reveste-se de caráter 
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altruísta, e o intuito é ajudar casais que não conseguem procriar pela infertilida-
de, ou pessoas sozinhas que precisam de material genético de um terceiro. Nessa 
esfera, encontra-se o direito à intimidade e ao anonimato do doador, que jamais 
poderá ser considerado pai da criança que nascer, como se abstrai das legislações 
que regulamentam a matéria. 

Importante frisar que o estado de filiação decorre da estabilidade dos laços afe-
tivos construídos no cotidiano de pai e filho. Essa situação é vinculada ao direito 
de família. O direito ao conhecimento da origem genética vincula-se ao direito da 
personalidade, portanto, situações distintas. “As normas de regência e os efeitos 
jurídicos não se confundem nem se interprenetram”. (LOBO, 2004, p. 53). 

Contudo, mesmo sabendo que não haverá vínculo jurídico, o doador poderá não 
querer ter a sua identidade revelada. Mas, conhecer a origem genética significa 
conhecer a identidade do doador? É possível dar informações ao ser gerado sobre 
dados clínicos, garantindo o sigilo do doador?  

Não se pode pretender um uso abusivo ou indiscriminado do direito ao conheci-
mento da origem genética. Há que se atentar para as quetões envolvidas, ou seja, 
os direitos tanto da criança quanto do doador de gametas. Mas, de antemão é pos-
sível dizer que ninguém será obrigado a ter ou manter contato com outra pessoa; 
isto é, o doador de gametas não poderá ser compelido, nem mesmo judicialmente, 
a relacionar-se com a criança nascida pelo uso da técnica que utilizou seu material 
genético.  

Vejamos como o assunto é tratado no Brasil e no Uruguai, este último país em 
razão de legislação recente, e em Portugal e Espanha.
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3. PANORAMA LEGISLATIVO

3.1 BRASIL

No Brasil, a normatização das técnicas de reprodução assistida (RA) é fragmen-
tada, escassa e setorial. Poucas normas superiores ocupam-se do tema, com des-
taque para a presunção de paternidade imposta pelo art. 1.597 do Código Civil 
(BRASIL, 2002):

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos:
[...]
III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido;
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, de-
correntes de concepção artificial homóloga;
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autori-
zação do marido.

A normatização da reprodução humana assistida que abrange mais aspectos di-
rige-se a destinatários muito específicos – os médicos. Trata-se da Resolução do 
Conselho Federal de Medicina (CFM) n. 2013, de 16 de abril de 2013.

Este dispositivo deontológico (Resolução CFM n. 2013/2013) revogou a Resolu-
ção CFM n. 1957/2010, publicada depois de dezoito anos de vigência da então Re-
solução CFM n. 1358/1992.

Dentre as razões para a criação da nova Resolução, já citadas na Resolução CFM 
n. 1957/2010, o Conselho Federal de Medicina incluiu a sessão de julgamento do 
Supremo Tribunal Federal, de 5 de maio de 2011, “que reconheceu e qualificou 
como entidade familiar a união estável homoafetiva” (considerando 3).

A Resolução CFM n. 2013/2013 determina, nos itens 1 e 2 do Capítulo II que os 
beneficiários da técnica são todas as pessoas capazes, que tenham solicitado o pro-
cedimento e cuja indicação não se afaste dos limites determinados pela norma (1), 
e também os casais homossexuais e pessoas solteiras, respeitado o direito da obje-
ção de consciência do médico (2).
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O sigilo está previsto na Resolução CFM n. 2013/2013, no item 4 do Capítulo IV, 
destinado à doação de gametas ou embriões:

Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores de game-
tas e embriões, bem como dos receptores. Em situações especiais, as informações 
sobre doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente 
para médicos, resguardando-se a identidade civil do doador. (CONSELHO FEDE-
RAL DE MEDICINA, 2013).

Os projetos de lei no Brasil defendem o sigilo dos doadores e receptores, contudo, 
diante da inércia do Poder Legislativo, resta o esforço hermenêutico para possí-
veis impasses.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei n. 8.069/1990), em seu artigo 
48, trata da possibilidade de o adotado conhecer sua origem biológica, sem que 
isso importe em reconhecimento de filiação: “O adotado tem direito de conhe-
cer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual 
a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) 
anos.” (BRASIL, 1990).

Ora, se a permissão existe para o adotado, por que não existiria para a pessoa nasci-
da em razão de doação de gametas, pela técnica de reprodução humana assistida? 

Enquanto não há aprovação de lei específica sobre reprodução humana assistida, 
não resta dúvida que o ECA pode reger a questão. 

No Capítulo IV, sobre Doação de Gametas ou Embriões, a Resolução CFM n. 
2013/2013 informa que a doação nunca terá caráter lucrativo ou comercial (item 
1). Entretanto, traz a figura da doação compartilhada de oócitos. Eis o disposto no 
item 9: 

É permitida a doação voluntária de gametas, bem como a situação identificada 
como doação compartilhada de oócitos em RA, onde doadora e receptora, par-
ticipando como portadoras de problemas de reprodução, compartilham tanto o 
material biológico, quanto dos custos financeiros que envolvem o procedimento 
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de RA. A doadora tem preferência sobre o material biológico que será produzido. 
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2013).

A questão não era regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, embora 
acontecesse de fato. É comum mulheres com idade mais avançada precisarem de 
doação de gametas, e não é incomum mulheres novas precisarem do recurso da 
técnica em razão de problemas com o parceiro, por exemplo. Tem-se, portanto, 
uma potencial doadora de óvulos, em razão da idade fértil. A questão é: prevendo 
a Resolução que a doação nunca terá caráter lucrativo ou comercial, é possível que 
a receptora arque ou compartilhe – expressão utilizada na norma deontológica em 
questão – dos custos financeiros que envolvam o procedimento. Primeiramente, 
poder-se-ia questionar: o fato de compartilhar dos custos traria para a situação a 
figura de um contrato de compra e venda ou de prestação de serviços?

A resposta é negativa. Compartilhar custos não gera a figura contratual da com-
pra e venda ou da prestação de serviços. O fato de a receptora arcar com parte dos 
custos financeiros das técnicas de R.A. da doadora não implica em contrapresta-
ção direta e equivalente.

Na compra e venda exige-se preço, seu elemento essencial, que implica na avalia-
ção pecuniária de um bem e correspondente prestação do valor, mediante a en-
trega de um bem comercializável. É negócio comutativo, bem como a prestação 
de serviços.

No caso em questão, não há preço, pois inexiste a equivalência entre as prestações, 
até mesmo porque não há como se avaliar pecuniariamente o ato da doadora. E, 
apesar de haver uma vantagem para esta, que não despenderá recursos, o lícito 
locupletamento destina-se somente à clínica de RA. Entre doadora e receptora 
poder-se-ia, no máximo, falar em doação com encargo, o que não descaracteriza a 
gratuidade do negócio.
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3.2 URUGUAI

O Uruguai se ocupou do tema recentemente. Trata-se da Lei n.19.167/2013.

De acordo com o artigo 2º (Capítulo I, Disposiciones Generales), as técnicas de re-
produção humana assistida poderão ser aplicadas a toda pessoa como principal 
metodologia terapêutica à infertilidade. Casais inférteis podem fazer uso da téc-
nica assim como mulheres, independentemente de seu estado civil.

O artigo 12 (Capítulo III) prevê a possibilidade de doação de gametas e embriões, 
afirmando, também, que a doação deverá ser anônima e altruísta, com garantia 
da confidencialidade dos dados de identidade dos doadores. Deverá ser precedida 
da assinatura de termo de consentimento informado, que poderá ser revogado 
quando o doador necessitar do material genético para uso próprio.     

Apesar de o artigo 12 falar sobre o anonimato do doador, a Lei n. 19.167/2013 
prevê, no artigo 21 (Capítulo III), a possibilidade de ser revelada a sua identidade, 
mediante decisão judicial, se nascido ou seu descendente o solicitar judicialmente. 
A Lei não especifica as situações para a viabilidade do pedido, afirmando, todavia, 
que o fornecimento da informação não implicará na publicidade da identidade 
do doador, nem produzirá efeito jurídico em relação à filiação.

Feito o pedido, a menos que o mesmo seja julgado improcedente, depois de dar 
vista ao Ministério Público, o juiz expedirá ofício à clínica que realizou a técnica 
de reprodução assistida solicitando informação sobre a identidade do doador. O 
procedimento será regido por disposições de procedimento voluntário do Código 
de Processo uruguaio (art.24).  

Veja-se que a preocupação com o melhor interesse da criança está estampada no 
artigo 10 (Capítulo I) que determina que os filhos nascidos pelo uso das técnicas 
de reprodução humana assistida terão direito a conhecer o  procedimento utiliza-
do para a sua concepção. Todavia, conhecer o procedimento e os aspectos que lhe 
são pertinentes não significa estabelecer vínculo jurídico com a pessoa que doou o 
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material genético. É o que dispõe o artigo 14 (Capítulo III) que prescreve que a doa-
ção de gametas não gera vínculo de filiação, nem qualquer outro tipo de direitos e 
obrigações entre o doador de gametas e o nascido. 

3.3 ESPANHA

A Espanha foi um dos primeiros países da Europa a legislar sobre reprodução hu-
mana assistida. O primeiro diploma legal sobre a matéria foi a Lei n. 35/1988, que 
contemplou vários aspectos relevantes das técnicas de RA, enumerados por Pilar 
Nicolás:

[...] los requisitos de las usuarias, el sistema de donación de gametas y embriones, 
las implicaciones en las relaciones de filiación, la crioconservación del material 
reproductor, el diagnóstico y la terapia embrionária, la investigación con embrio-
nes, los requisitos de los centros y profesionales, las infracciones y sanciones, y se 
creó la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.” (NICOLÁS JIMÉ-
NEZ, 2011, p. 206).

A Lei n.35/1988 só foi revogada pela Lei n.14/2006, sendo esta a legislação vigen-
te na Espanha.

Toda mulher capaz e maior de 18 anos poderá ser usuária das técnicas de repro-
dução humana assistida. Deve prestar, por escrito, seu consentimento livre e es-
clarecido (art. 6, Capítulo II). A utilização da técnica independe do estado civil e da 
orientação sexual. 

Em se tratando de mulher casada, o consentimento do marido é necessário (art. 
6.3). Quando se tratar de casais de duas mulheres, não separadas legalmente ou 
de fato, não é obrigatório o consentimento do outro cônjuge feminino. Contu-
do, é possível a sua manifestação perante o cartório de registro civil concordando, 
quando do nascimento da criança, com a atribuição da filiação (art. 7.3). 

Como a Lei n. 14/2006 não permite o útero de substituição (art.10), fica a pergun-
ta: só poderão constituir famílias pelo uso da técnica casais homossexuais femini-
nos?  É de conhecimento:

[…] la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 23 de noviembre de 
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2011, que confirma la denegación de la inscripción en el Registro Civil del naci-
miento de dos niños nacidos en California mediante un procedimiento de mater-
nidad sub-rogada o de alquiler utilizado por una pareja de homosexuales.” (COR-
RAL GARCÍA, 2013, p. 46).

A doação de gametas e preembriões está prevista no artigo 5. O contrato de doação 
é formal, firmado entre o doador e o centro médico autorizado. É gratuito, sen-
do possível compensação econômica somente em razão de enfermidades físicas 
e gastos com deslocamento e em razão do trabalho, que possam derivar do ato de 
doação, não se podendo pretender ou supor incentivo econômico (item 3, art. 5). 
É também confidencial (ítem 5, art. 5).

A doação poderá ser revogada somente quando o doador necessitar dos gametas 
doados para uso próprio (ítem 2, art. 5). 

As pessoas nascidas pelo uso da técnica não podem conhecer a identidade dos doa-
dores, mas têm direito, por si ou seus representantes legais, de obter informações 
clínicas gerais. Apenas excepcionalmente, e quando for necessário para salva-
guardar a saúde do ser nascido, é que se poderá revelar a identidade dos doadores. 
O conhecimento terá caráter restrito e não implicará na publicidade da identida-
de (ítem 5, art. 5).

Ainda que seja possível revelar a identidade do doador, em casos restritos, tal fato 
não implica na determinação legal da filiação (ítem 3, art.8).

Será de cada centro ou serviço a responsabilidade de comprovar a identidade dos 
doadores, assim como as consequências das doações anteriores.

3.4 PORTUGAL

A Constituição Portuguesa de 1976, traz, no artigo 26, duas previsões importan-
tes sobre o tema, quais sejam, reconhece o direito à identidade pessoal (n.1) e ga-
rante a identidade genética do ser humano (n.3):

1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento 
da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à ima-
gem, à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecção 
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legal contra quaisquer formas de discriminação.
[...]
3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, no-
meadamente na criação, desenvolvimento e utilização das tecnologias e na expe-
rimentação científica.

Além dos dispositivos acima mencionados, Portugal legislou sobre o tema pela Lei 
n. 32 de 2006. É, sem dúvida, um diploma ambicioso porque regula não só a pro-
criação medicamente assistida, mas também outras questões, como por exemplo, 
a constituição de bancos de células estaminais.

Especificamente quanto ao tema em questão, a Lei n. 32/2006 prescreve que só 
podem recorrer à técnica, nos termos do seu art art. 6º, Capítulo I, Disposições Ge-
rais, “as pessoas casadas que não se encontrem separadas judicialmente de pessoas 
e bens (sic) ou separadas de facto ou as que, sendo de sexo diferente, vivam em con-
dições análogas às dos cônjuges há pelo menos dois anos.” (PORTUGAL, 2006). 

É permitida a doação de gametas e embriões em Portugal (art. 10º, Capítulo I, 
Disposições Gerais). Para a realização da técnica, os beneficiários devem dar seu 
consentimento de forma expressa e por escrito, consentimento esse livremente 
revogável por qualquer deles até o início dos processos terapêuticos de PMA (item 
4, art. 14º , Capítulo II, Utilização de técnicas de PMA). 

A Lei portuguesa determina o sigilo sobre a identidade dos participantes, bem 
como sobre o próprio ato de procriação assistida (item 1, art. 15º., Capítulo II, Uti-
lização de técnicas de PMA). A pessoa nascida pelo uso da técnica pode obter, jun-
to aos serviços de saúde competentes, informações de natureza genética que lhe 
digam respeito, não lhe sendo permitido conhecer a identidade do doador (item 2, 
art. 15º.) Será possível, também, a obtenção de informação sobre eventual impe-
dimento legal para contrair matrimônio junto ao Conselho Nacional de Procria-
ção Medicamente Assistida, mas a identidade do doador só poderá ser revelada se 
este expressamente o permitir (item 3, art. 15º.).

Isto pressupõe que o CNPMA tem a responsabilidade de arquivar todos os da-
dos oriundos das intervenções realizadas. Cabe ao Conselho centralizar as 
 informações relevantes acerca da técnica, nomeadamente registros de doadores, 
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beneficiários e crianças nascidas (art. 30º e seguintes, Capítulo VI, Conselho Na-
cional de Procriação Medicamente Assistida).

Até aqui o sistema é muito rígido, abrindo exceções pontuais e que não chegam à 
revelação da identidade do doador. Porém, o item 4, do mesmo artigo 15º estabe-
lece que “podem ainda ser obtidas informações sobre a identidade do dador por 
razões ponderosas reconhecidas por sentença judicial”.

Com essa disposição as coisas mudam. Onde havia previsões extremamente res-
tritivas enxerta-se uma cláusula aberta que serve para qualquer situação, de acor-
do com o entendimento do magistrado. Em verdade, trata-se de um verdadeiro 
“cheque em branco”.

Pelo que se vê, no ordenamento português, o direito à identidade genética implica 
também a origem genética e pode não se bastar com a mera indicação anônima de 
dados genéticos.

De toda maneira, como nos demais ordenamentos jurídicos mencionados, o 
doador de material genético não pode ser havido como pai da criança que vier a 
nascer, não lhe cabendo quaisquer poderes ou deveres em relação a ela (art. 21º, 
Capítulo III, Inseminação artificial). 

4. CONCLUSÃO

4.1 A PROIBIÇÃO DA DOAÇÃO DE GAMETAS E O TURISMO REPRODUTIVO

As técnicas de RA, cada dia mais difundidas e aperfeiçoadas, trazem consequên-
cias variadas e, muitas vezes incomuns. Seu objetivo inicial foi elastecido e são 
muitos os projetos parentais que buscam o auxílio das técnicas. Há casos extre-
mos, de crianças que podem ter até cinco genitores: o doador de esperma e a doa-
dora de óvulos como pais genéticos, a mãe gestacional (barriga de aluguel) e, como 
pais sociais, finalmente, o casal com o qual a criança irá crescer. 
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Há países com legislações mais restritivas e outros com legislações mais permis-
sivas. E, talvez seja esse contraste que tenha dado origem ao que se denomina “tu-
rismo reprodutivo”. A Bélgica é conhecida pelo uso liberal da doação de óvulos 
e suas técnicas em Medicina Reprodutiva são bem desenvolvidas. É exemplo de 
país muito procurado pelos alemães, em razão da proibição da doação de gametas 
na Alemanha. 

Romeo-Casabona cita o exemplo de mulheres inglesas1 que viajam com frequên-
cia para a Espanha, outro país cuja legislação é bastante permissiva, para realizar o 
tratamento. Porém, como não querem filhos com aparência hispânica, as clínicas 
espanholas fazem propaganda de mulheres do leste europeu. (ROMEO-CASABO-
NA; PASLACK; SIMON, 2013, p.22)

Na maioria dos países europeus como Bélgica, Dinamarca, Estônia, Finlândia, 
França, Grécia, Hungria, Letônia, Holanda, Suécia, Eslovênia, Eslováquia, Espa-
nha e República Tcheca, a doação de óvulos é permitida. Há proibições na Alema-
nha, Itália, Noruega, Áustria e Suíça. Alguns países não possuem regulamentação 
como a Irlanda, Lituânia, Luxemburgo, Malta e Polônia, o que não significa que a 
doação seja proibida nesses países. A configuração particular da doação de óvulos 
depende das circunstâncias políticas, religiosas ou sociais de cada país.(ROMEO 
CASABONA; PASLACK; SIMON, 2013, p.21)

É possível que o turismo reprodutivo se torne cada vez mais comum na Europa, 
seja em razão de aspectos financeiros, seja pela maior facilidade e amplitude do 
uso da técnica em países mais liberais. A proibição de doação de gametas, como 
ocorre na Alemanha, é, sem dúvida, uma das razões para a prática do turismo re-
produtivo.   

1  Embora o Reino Unido tenha uma das leis mais liberais da Europa nessa área, há todo o tipo de barrei-
ras para o tratamento grátis através do Sistema Nacional de Saúde, incluindo listas de espera e limite de 
idade. Sendo assim, 75% de todos os procedimentos de FIV são realizados através de assistência médica 
particular e 60% de todas as mulheres que têm a intenção de se submeter a esse tratamento têm mais de 
40 anos e, portanto, estão acima do limite aplicável no Reino Unido. Além do custo do tratamento parti-
cular ser até duas vezes mais caro do que no Sul e no Leste da Europa. Somado a isso, a falta de doadoras de 
óvulos leva ao turismo reprodutivo em países como a Espanha e a Eslováquia, onde as doadoras de óvulos 
são pagas e, portanto, há mais doadoras disponíveis. Finalmente, a Lei de 2005 desencoraja as mulheres, 
pois, o anonimato da doadora, desde então, não é mais garantido. (ROMEO CASABONA; PASLACK; SI-
MON, 2013, p.31/32).
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4.2 SOBRE O SIGILO E A POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ORIGEM 
GENÉTICA 

Resta ainda responder a questão: a manutenção do anonimato do doador de ga-
metas fere o direito ao conhecimento da origem genética do ser concebido? Está-
-se diante de um conflito de direitos fundamentais? 

Conhecer a origem genética não implica, necessariamente, em conhecer a identi-
dade do doador. Informações de dados clínicos podem ser importantes para diag-
nósticos corretos e para o tratamento preciso de doenças e males hereditários. Isso 
não implica na revelação da identidade civil do doador que, como determinado 
pelas legislações que tratam do tema, não possui vínculo jurídico com o ser nas-
cido.

Assim, a permissão de uso de gametas doados não cria conflito entre o direito ao 
conhecimento da origem genética do ser concebido e a garantía de sigilo do doa-
dor. 

Poder-se-ia invocar a questão de que crianças nascidas pelo uso das técnicas de 
Reprodução Humana Assistida teriam os mesmos direitos conferidos às crianças 
adotadas, em países que permitem o conhecimento da identidade do pai biológi-
co no processo de adoção, como é o caso do Brasil, em que o adotado tem direito 
ao conhecimento da sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao 
processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após comple-
tar 18 (dezoito) anos.

Ou mesmo na Espanha que, através da Ley 54/2007, de Adopción Internacional2, 
e pelo disposto no artigo 1803 do Código Civil (apartado quinto), é permi tido ao 

2  Título “Derecho a conocer los orígenes biológicos”. Artigo 12: “Las personas adoptadas, alcanzada la 
mayoría de edad o durante su minoria de edad representadas por sus padres, tendrán derecho a conocer 
los datos que sobre sus orígenes obren en poder de las entidades públicas españolas, sin perjuicio de las 
limitaciones que pudieran derivarse de la legislación de los países de que provengan los menores.” 

3  “Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad o durante su minoria de edad representadas po 
sus padres, tendrán derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos. Las entidades públicas es-
pañolas de protección de menores, previa notificación a las personas afectadas, prestarán a través de sus 
servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que precisen los solicitantes para hacer efectivo este 
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adotado, alcançada a maioridade ou através de representante, se menor, o conhe-
cimento dos dados sobre sua origen biológica.  

Ao que parece, está-se diante de situações diferentes. Em primeiro lugar, o doador 
não tem a intenção de ser pai da criança nascida pelo uso da técnica.  Ademais, 
no processo de adoção é necessária a destituição do poder familiar dos pais bio-
lógicos, portanto, a identidade dos mesmos fica vinculada ao processo, exceção 
feita a crianças abandonadas, em que não se tem conhecimento da identidade dos 
genitores. No caso do uso da técnica de reprodução, a certidão de nascimento da 
criança vem origalmente em nome dos pais que se utilizaram da técnica. Portan-
to, não necessariamente, se pode dizer tratar-se da mesma coisa. A identidade do 
doador estará com o médico e a identidade dos pais biológicos, em caso de adoção, 
estará no processo judicial.

No caso brasileiro, a possibilidade de interpretação analógica surge pela falta de 
legislação sobre Reprodução Humana Assistida, o que não acontece com a Espa-
nha, que regula de maneira diferente, como se viu, o acesso aos dados do doador 
de gametas.          
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O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA VIDA E NOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TAISA MARIA MACENA DE LIMA
Doutora em Direito  

PUC Minas

1. DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

A inserção do capítulo sobre os direitos da personalidade no Código Civil de 2002 
é menos uma inovação do que a consagração da construção doutrinária e jurispru-
dencial tendente à proteção dos atributos e das projeções da pessoa.

Antes da recodificação do direito privado nacional, a Constituição da República 
de 1988, ao disciplinar os Direitos Fundamentais, mencionou expressamente 
 alguns bens jurídicos existenciais (art. 5º, inciso X) e elegeu a dignidade da pessoa 
humana como um dos fundamentos da República (art. 1º, inciso III). 

Também antes do advento do Código de Civil de 2002, veio a lume a Lei 8.069, de 
13 de julho de 1990, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, verdadeiro marco no surgimento de um microssistema jurídico, que congrega 
normas civis, administrativas, processuais e penais, em harmonia sistêmica, vol-
tado para a proteção infanto-juvenil.  

A adequada e necessária proteção ao menor se realiza mediante o diálogo de todas 
as fontes. Por isso mesmo, a abordagem do impacto das novas tecnologias na vida 
e nos direitos da criança e do adolescente – tema deste artigo – perpassa pelas nor-
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mas legais já mencionadas, assim como sua compreensão e alcance pelos órgãos 
jurisdicionais.

O ponto de partida é, sem dúvida, a Constituição, que adota cláusula geral de pro-
teção à pessoa, nos moldes do caput do seu art. 5º. 

Analisando Código Civil de 2002 à luz desse dispositivo constitucional, é difícil 
afirmar que foi acolhida, no ordenamento jurídico brasileiro, a doutrina do direi-
to geral de personalidade, segundo a qual existe um único direito de personalida-
de. Afinal, o próprio legislador constituinte destacou alguns atributos da pessoa 
(a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem), daí resultando que se possa fa-
lar do direito subjetivo à honra, do direito subjetivo à intimidade além de outros. 
Ademais, da redação do art. 11 conclui-se que o Código Civil adota a pluralidade 
de direitos1.

Conquanto tenha adotado a visão pluralista, a lei civil afastou-se da técnica de 
catalogação exaustiva dos direitos da personalidade. A mera referência a alguns 
deles, não obsta o reconhecimento de outras situações jurídicas subjetivas, ampa-
radas em normas gerais de proteção à pessoa, constitucionais e infraconstitucio-
nais. 

Adoção da tipicidade fechada, nesta matéria, seria a antítese da proteção da pes-
soa, em mundo no qual o progresso científico, não raro, inclui-se entre os fatores 
que propiciam a vulneração dos direitos da pessoa.

A disciplina dos atributos da personalidade, enquanto objeto de situação jurídica 
subjetiva, revela-se ainda tímida se comparada à complexidade da vida neste sécu-
lo. Avolumam-se os conflitos cujos envolvidos – sujeitos em posição antagônicas 
– defendem seus interesses a partir da titularidade e funcionalidade dos direitos 
da personalidade. A concorrência de direitos, que se revela no plano da aplicação 
da norma jurídica, carece de critérios voltados para a decidibilidade dos conflitos.

1  Redação do art. 11 do CC: Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são in-
transmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.
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Nessa seara, o Código Civil de 2002 não avançou. Sobre a metodologia eleita na re-
codificação do direito privado, são pertinentes as críticas de Anderson Schreiber:

em vez de indicar parâmetros de ponderação para hipóteses freqüentes de colisão, 
preferiu com raríssimas exceções, uma regulação isolada, típica, abstrata de cada 
uma dos direitos de personalidade, estipulando soluções pré-moldadas e estáticas 
que procuram camuflar sob a curta roupagem normativa uma realidade grandiosa 
demais para ser ocultada, e que acaba por se revelar, diariamente, mesmo para os 
espectadores menos curiosos. A título ilustrativo, vale examinar três situações de 
enorme relevância prática, tratadas em termos simplistas e irreais pela codifica-
ção: (i) o chamado direito ao próprio corpo (art. 13); (ii) o direito à imagem (art. 20); 

e (iii) o direito à privacidade (art. 21).2 

As abordagens acima (monismo/pluralismo; tipificação aberto/fechada dos di-
reitos e metodologia/ponderação) são relevantes para o enfrentamento do tema 
central deste estudo.

Não se poderia realizar a proteção integral do menor e dos direitos da personalida-
de da criança e do adolescente se o elenco de situações jurídicas subjetivas ficasse 
limitado àquele expressamente previsto na lei civil. 

A tipicidade aberta dos direitos de personalidade se impõe, para que sejam al-
cançados fatos, hoje, ainda desconhecidos. Não é demais salientar que o direito à 
identidade genética era impensável antes do mapeamento do DNA humano. Que 
outras questões, envolvendo a ser humano e seus atributos, o desenvolvimento 
científico poderá agregar às atuais só o tempo dirá.

Em meio a sociedades cada vez mais dinâmicas e complexas, os interesses dos su-
jeitos jurídicos põem-se em rota de colisão. Pode-se indagar, por exemplo, se é lí-
cita ou abusiva a conduta dos pais, no exercício do poder familiar, de fiscalizar as 
conversas do filho menor nas redes sociais. Deve prevalecer o direito à intimidade 
da criança ou adolescente ou do direito-dever atribuído aos pais para viabilizar a 
criação, educação e proteção dos filhos? 

2  SCRHEIBER, Anderson. Direito Civil e Constituição. São Paulo: Atlas, 2013, p 29
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Não se responde a tais perguntas apegando-se a uma ou outra possibilidade. O Di-
reito não é exato como a matemática. A soma dos mesmos fatores pode levar a 
resultados diferentes. Mas qualquer que seja a solução, ela deve nortear-se pelo 
princípio do livre desenvolvimento da personalidade, que integra a nova princi-
piologia do Direito de Família3.

Vale à pena, por isso, empreender uma viagem no mundo da criança e do adoles-
cente a fim de descortinar as tensões, as dúvidas e os desafios que eles enfrentam 
diante das possibilidades de ser e de atuar, criadas pela ciência e tecnologia, e ain-
da perquirir as respostas que o Direito pode oferecer. 

2. TECNOLOGIA NA VIDA DA CRIANÇA  
E DO ADOLESCENTE

2.1. EXPOSIÇÃO VIRTUAL DA INTIMIDADE E DA IMAGEM.

A facilidade de captação de informações escritas e de imagens mediante a rede 
mundial de computadores não só viabiliza a violação dos direitos da personalida-
de, mormente o direito à intimidade e o direito à imagem, como potencializa os 
danos.

Naturalmente, há pessoas que, por suscitarem maior curiosidade do grande pú-
blico, estão mais expostos a esse tipo de vulneração de seus direitos: artistas, atle-
tas, políticos etc. Mas também o cidadão comum é atingido, sobretudo quando 
é protagonista de evento fora da rotina. Em resposta, a via mais percorrida pela 
vítima é a da reparação civil. 

Postula-se indenização por danos morais, com dupla função: compensatória e pu-
nitivo-pedagógica. A primeira função é focada na vítima; a segunda, no violador 
da norma.

3 ALMEIDA, Renata Barbosa de; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. Direito civil: famílias. Rio de Ja-
neiro: Lumen Juris, 2010, p. 49/51
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O Código Civil (art. 944, caput) elegeu como critério para a fixação do valor da in-
denização a extensão do dano, silenciando sobre a condição da vítima. Mas a vul-
nerabilidade da vítima, por si só, já sugere dano mais extenso, intenso, profundo. 

O simples fato de ser a vítima de dano moral, por exposição na internet, criança 
ou adolescente é fator altamente relevante na avaliação da extensão do dano e na 
conseqüente imputação do dever de indenizar ao autor do ilícito.

O art. 20 do Código Civil delineia os contornos do direito à intimidade e à imagem 
ao dispor:

Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção 
da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publica-
ção, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, 
a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a 
honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.

A leitura e a compreensão dessa norma legal são fundamentais para enfrentar a 
tensão entre o direito de informar e os direitos de personalidade da criança e do 
adolescente.

Toma-se como ilustração o caso apreciado e decidido pelo Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, sobre pedido de indenização por danos morais, decorrentes 
da publicação virtual do nome do autor da ação indenizatória, à época menor de 
idade, e do conteúdo de processo crime em que se envolveu na condição de vítima 
de suposto crime de abuso sexual.

O inteiro teor do julgamento foi publicado no sítio jurídico da ré, sem omitir os 
nomes dos envolvidos, na época do julgamento do apelo recurso do processo cri-
me em que o autor figurou como vítima de crimes sexuais.  

Afora isso, a ré – que é uma instituição de ensino – reincidiu na conduta antijurí-
dica, mantendo ou reinserindo o conteúdo do acórdão, assim como o nome com-
pleto dos envolvidos no processo criminal.
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Afigura-se de extrema gravidade, na concretização do ilícito, a possibilidade de a 
ré, entidade educadora, ter condições técnicas de antever a conseqüências nefas-
tas da publicação indevida do julgado criminal. Configurada, pois, culpa gravíssi-
ma, que se avizinha ao dolo.

Ao fixar o valor da indenização, a corte gaúcha adotou como critérios tanto a si-
tuação da vítima como a situação do ofensor, focando ainda na extensão do dano 
e na função punitivo-pedagógica da reparação civil, como revela fragmento da 
ementa: 

O valor da indenização precisa atender determinados vetores, que dizem respeito 
à pessoa do ofendido e do ofensor, partindo-se do padrão sócio-cultural da vítima, 
avaliando-se a extensão da lesão ao direito, a intensidade do sofrimento, a duração 
do constrangimento, as condições econômicas do ofendido e as do ofensor, e a su-
portabilidade do encargo fixado. Deve-se, ainda, valorar a gravidade do dano e o 

caráter pedagógico-punitivo da medida4. 

No contexto do direito da imagem, a violação do direito da criança e do adoles-
cente, pode ainda configura-se na utilização da imagem para fins comerciais, em 
meio virtual.

A juventude encanta. O sonho da fonte da juventude bem exterioriza o desejo de 
cada um ser eternamente jovem. Talvez, por isso, a idéia de juventude, associada 
aos mais variados produtos e serviços, vende e vende muito.

O uso da imagem de crianças e adolescente para fins comerciais não é vedado.

O artigo 5º, inciso X, da Constituição da República, inclui entre os direitos fun-
damentais, o direito à imagem, ao dispor que são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas. Mas, nos moldes art. 20 do Código Civil, 
já mencionado e reproduzido, é lícita a divulgação da imagem da pessoa em três 

4  RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível Nº 70054523915, Nona Câmara Cível, Tri-
bunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 31/01/2014. Disponível em 
<http://www.tjrs.jus.br/busca/?q=menor+internet&tb=jurisnova&pesq=ementario&partialfields=tribu
nal%3ATribunal%2520de%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520RS.%28TipoDecisao%3Aac%25C3
%25B3rd%25C3%25A3o|TipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica|TipoDecisao%3Anull%29&requir
edfields=&as_q=>. Acesso em 27.08.2014
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hipóteses: (i) se autorizadas pelo titular do direito; (ii) se necessárias à administra-
ção da justiça ou (iii) à manutenção da ordem pública.

Em se tratando de menor, a assistência (relativamente incapaz) ou a representa-
ção (absolutamente incapaz) dos pais no ato de autorização da divulgação da ima-
gem é exigência legal. 

Assim, a falta de autorização dos pais ou outro responsável para a publicação vir-
tual da imagem do menor com fins comerciais, por si só, já configura violação a 
direito fundamental e a direito da personalidade. Cabível aqui a reparação civil 
assim como tutelas de urgência que visem a tornar a imagem do menor indispo-
nível na internet.

Recentemente entrou em vigor a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabe-
lece os princípios, as garantias, os direitos e os deveres para o uso da internet no 
Brasil (Marco Civil da Internet). Entre outras questões, a lei disciplina a proteção 
dos direitos fundamentais e direitos de personalidade do usuário. Em seu art. 7º, 
após afirmar que o “acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania”, discrimi-
na os direitos do usuário, incluindo entre eles: (i) inviolabilidade da intimidade e 
da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decor-
rente de sua violação; (ii) inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações 
pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; (iii) inviolabilidade e sigilo 
de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial.

O que se observa é que o Marco Civil da Internet, relativamente aos direitos do 
usuário, lastreou-se na proteção dada à pessoa na Constituição da República (di-
reitos fundamentais) e no Código Civil (direito da personalidade), sem inovar. To-
davia traça com nitidez da responsabilidade dos que divulgam a informações e a 
responsabilidade dos provedores.

Assim, nos moldes do art. 18, o provedor de conexão à internet não responde ci-
vilmente por danos gerados por conteúdo de terceiros. Diferentemente, a teor do 
art. 21, o provedor de aplicações de internet, que disponibilize conteúdo gerado 
por terceiros responde subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente 
da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de 
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outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado 
quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representan-
te legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos 
do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.

O legislador, com essa regra, encerrou a discussão sobre a natureza e alcance da 
responsabilização do provedor de aplicações, afastando a solidariedade e a res-
ponsabilidade por risco. O responsável principal é, portanto, a pessoa que na rede 
divulga o conteúdo proibido ou ilícito.

2.2. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM CONTEÚDO SEXUAL

Não raro, o fato que acarreta a violação do direito à imagem também ocasiona a 
vulneração do direito à intimidade e vida privada.

O art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente busca resguardar a integridade 
sexual e a intimidade da criança e do adolescente, ao considerar que a gravação, 
pura e simples, de cenas sexuais nas quais estes estejam envolvidos já vulnera o 
seu direito à intimidade e ao resguardo de sua sexualidade em desenvolvimento. 
Por isso tipifica como crime produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou 
registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo 
criança ou adolescente, cominando a pena de 4 a 8 anos de reclusão e multa. Há, 
portanto, ilícito penal, além de ilícito civil.

A partir deste dispositivo, serão analisados os contornos factuais e os fundamen-
tos jurídicos da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou 
a indenização por danos morais a menor de 17 anos, por divulgação de vídeo, pos-
tulada em face da instituição de ensino particular.

No caso, foi divulgado na escola vídeo em que a adolescente mantinha relações 
sexuais com seu namorado, o que gerou comentários e altercações entre a menor e 
seus colegas. Para solucionar o problema, a escola fez acordo com a estudante para 
que fosse transferida para outra instituição de ensino.
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Posteriormente, volta-se a menor contra a escola, propondo ação de indenização 
por danos morais, sem êxito.

Importante notar que, na ação indenizatória, não se cogitou de violação ao art. 
20 do Código Civil, porquanto, ainda que tenha havido exposição da imagem e 
da intimidade da adolescente, isso não poderia, de modo algum, ser imputado à 
escola, ré na demanda. Ao contrário, existia prova de que a própria adolescente 
havia contribuído, com sua negligência, para a divulgação das imagens, para que 
outros tomassem conhecimento do conteúdo sexual do vídeo.

A insurgência da jovem voltou-se contra a solução que a escola elegeu para enfren-
tar o problema: a transferência da autora para outra instituição de ensino.

Contudo, a Corte, salientando que não houve expulsão da escola, considerou que 
o acordo era adequado “tendo em vista os notórios efeitos emocionais que a divulgação 
de um vídeo de conteúdo sexual causa aos participantes do ato, gerando altercações entre 
aquela e seus colegas”. 5

O Tribunal ainda ponderou que a ré poderia orientar os alunos por meio de infor-
mação geral às turmas quanto à incorreção de determinados comportamentos, 
bem como aplicar punições por eventuais excessos; contudo não poderia manter 
uma fiscalização individual sobre cada um daqueles que integram o corpo discen-
te, a ponto de evitar condutas que atentassem contra a dignidade da autora. 

 No presente caso, a transferência para outra escola foi feita no interesse precípuo 
da jovem, de modo a garantir o seu desenvolvimento mental e moral e assegurar o 
direito ao respeito, a preservação da imagem e da identidade, nos moldes traçados 
pelos artigos 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.3. USO E MAU USO DA INTERNET: E-MAILS E REDE SOCIAIS

5  RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível Nº 70054081310, Quinta Câmara Cível, 
Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 29/05/2013. Disponível em  <http://www.tjrs.jus.br/bu
sca/?q=Apela%E7%E3o+C%EDvel+N%BA+70054081310&tb=jurisnova&partialfields=tribunal%3ATrib
unal%2520de%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520RS.%28TipoDecisao%3Aac%25C3%25B3rd%2
5C3%25A3o%7CTipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica%7CTipoDecisao%3Anull%29&requiredfi
elds=&as_q=> Acesso em  15.09.2014
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 O correio eletrônico e as redes sociais são formas de comunicação que, se de um 
lado tornam o mundo uma aldeia, de outro pode ensejar a exposição dos menores 
a riscos.

A criança e o adolescente já incorporaram esse meio de conexão com seus amigos. 
Ocorre que eles também se conectam com adultos, que podem não ser pessoas de-
centes e que buscam aliciar menores para práticas ilícitas, apresentando um mun-
do cheio de armadilhas.

Aqui se impõe uma palavra sobre a tensão entre os direitos de personalidade dos 
filhos menores e os deveres parentais.

O menor é titular de direitos de personalidade que, sendo erga omnes, também são 
oponíveis aos pais. Noutros termos, os pais tem o dever de respeitar a intimida-
de do filho, ainda que esteja sob sua companhia e guarda. Assim, é perfeitamente 
configurável o dano moral perpetrado pelos pais por violação ao direito à intimi-
dade do filho.

Ocorre que os pais também têm o dever e a responsabilidade de criar, educar e 
cuidar. E, não raro, cuidar pode significar proteger. Assim, ao menos sob certas 
circunstâncias, é lícito aos pais interferir.

É comum nos dias atuais que o adolescente use as mensagens eletrônicas como 
forma da comunicação com os seus pares, e a sua intimidade, nessa seara, deve ser 
respeitada. A doutrina admite, inclusive, a configuração de dano a intimidade pela 
conduta instrusiva dos pais.

Contudo, aquela conduta invasiva do pai ou da mãe que tem forte suspeita de en-
volvimento do filho adolescente com drogas e outros ilícitos e assim procede na 
tentativa de ajudá-lo não pode ser considerada abusiva ou ilícita. Ainda na adoles-
cência remanesce o dever de cuidado dos pais, na medida da vulnerabilidade dos 
filhos. Se a invasão à privacidade é motivada pelo dever de cuidado e não resulta 
em exposição negativa da pessoa do menor, é possível sustentar a sua razoabilida-
de e adequação. A omissão em fazê-lo poderia ser muito mais nociva e mais apro-

ximada ao abandono6. 

6 MENEZES, Joyceane Bezerra de. “A família e os direitos de personalidade” IN MENEZES, Joyceane Be-
zerra de (Org.); MATOS, Ana Carla Harmatiuk. Direito das famílias por juristas brasileiras. São Paulo: 
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Alguns genitores disponibilizam o uso de computador doméstico em ambiente 
no qual todos da casa transitam, para evitar que a criança, sozinha em seu quarto, 
tenha acesso a sítios inadequados para sua idade.

Mais difícil, no entanto, é lidar com o adolescente, sobretudo diante da crise de 
autoridade, observável nos dias de hoje.

Importante notar que, o menor não só vítima; ele pode tornar-se o algoz, fazendo 
o mau uso de e-mail e de redes sociais para praticar o bullying virtual ou cyber-
bullying. 

Pela lei brasileira (art. 932, inciso I, do Código Civil), a responsabilidade recai so-
bre os pais, o que sobressaí da seguinte decisão:

Ementa: Reparação por danos morais - Campanha difamatória pela Internet - 
Blog criado pela colega de escola para prática de bullying - Responsabilidade do 
genitor em razão da falta de fiscalização e orientação - Sentença reformada apenas 
para reduzir o valor da indenização, considerando a extensão do dano, a época dos 

fatos e a realidade das partes.7 

Conquanto a Corte tenha enfatizado a “responsabilidade do genitor em razão da falta 
de fiscalização e orientação”, trata-se de hipótese de responsabilidade pelo fato de 
terceiro de natureza objetiva nos moldes do Código Civil. Os pais, independente-
mente de culpa, respondem pelos danos causados pelos filhos que se encontram 
sob sua guarda e companhia.

Essa responsabilidade de natureza patrimonial pelos danos causados pelos filhos, 
aliada ao poder familiar, legitima, dentro de certos limites, a fiscalização do uso 
da internet.

Saraiva, 2013, p. 117
7 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação 9136878-66.2006.8.26.0000. 7ª Câmara de Direito Priva-

do. Relator Miguel Brandi. Data do julgamento: 22/12/2010. Disponível em <http://esaj.tj.sp.gov.br/
cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=3994946B17EF4B2C10EF763CBFABCCC8.cjsg1> Acesso em 
26.08.2014
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O Marco Civil da Internet, em se tratando de usuário menor, potencializou a res-
ponsabilidade dos pais, ao dispor no art. 29:

O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de computador 
em seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele 
como impróprio a seus filhos menores, desde que respeitados os princípios desta 
Lei e da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

A licitude da conduta dos pais é marcada pela necessidade de cuidar dos filhos, 
evitando que terceiros violem os seus direitos, e ainda pela necessidade evitar que 
os filhos menores se tornem os violadores dos direitos de outrem. Ultrapassar tais 
limites é incorrer em ato ilícito funcional (abuso de direito), caso em que os pais 
respondem civilmente por ato próprio em face do filho.

Uma decisão do direito estadunidense datada de 2010, no Estado de Arkansas, 
ilustra bem a diferença entre a conduta lícita e a conduta abusiva 8. 

Um jovem de 16 anos ingressou com ação em face da própria mãe na Corte do 
Arkansas, sustentando ter sofrido dano moral em decorrência de conduta inva-
siva da genitora, porquanto esta, sem sua autorização, acessou as informações de 
sua conta pessoal numa rede social, leu mensagens por ele emitidas assim como 
mensagens a ele endereçadas, e ainda postou comentários negativos como se fosse 
o titular do perfil.

Como se não bastasse, ao saber da demanda proposta contra si pelo próprio filho, 
novamente postou na mesma rede social e em nome do filho, fazendo uso de lin-
guagem vulgar e expressões ofensivas e infamantes. O julgamento do caso resul-
tou em condenação tríplice: A genitora foi condenada a pagar multa (i); manter 
regular distância do adolescente (ii) e participar de dois cursos sobre o bom exer-
cício da paternidade e o controle das emoções (iii). Ademais, o juiz determinou 
que, se os cursos fossem concluídos no prazo de 01 ano, a mãe do menor poderia 
ser autorizada a novamente ver o filho, que se encontrava sob a guarda da avó; 

8  Mother Denise New Convicted Of Harassment For Hijacking Son’s Facebook Page Disponível em < 
http://www.huffingtonpost.com/2010/05/27/mother-denise-new-convict_n_592850.html > Acesso 
em 27.08.2014
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todavia se as determinações não fossem cumpridas no prazo assinado, ela seria 
presa por 30 dias. 

Se caso semelhante ocorresse no Brasil, estaria afastada a possibilidade de cons-
trição a liberdade, dado que a prisão civil é somente admissível em caso de des-
cumprimento da obrigação alimentar.  A partir da proteção civil da criança e do 
adolescente, decorrente do ECA e do CC/02, a questão se resolveria no âmbito da 
responsabilidade civil, com pagamento de indenização por danos morais, sem 
prejuízo de tutela judicial para inibir comportamentos futuros de violação a in-
timidade do menor. 

2.4. BULLYING VIRTUAL OU CYBERBULLYING

Bullying não é novidade. Sempre existiu. O tratamento desrespeitoso na escola (e 
depois no trabalho), a humilhação pública, tudo disfarçado num tom de brinca-
deira. Isso sempre existiu

O que mudou foi o modo de enxergar e reagir a ele. Deixar de fingir que nada 
aconteceu. Ao invés de calar, exigir que cesse o ato de violação de direito. Buscar 
reparação para a vítima e, eventualmente, punição para o autor do assédio.

Atualmente, o bullying sofisticou-se; tornou-se potencialmente mais nocivo, 
com o chamado cyberbullying ou bullying virtual, que ocorre em meios eletrôni-
cos, com mensagens difamatórias ou ameaçadoras, circulando por e-mails, sites, 
blogs (os diários virtuais), redes sociais e celulares. 

Na verdade, bullying virtual9 é mera extensão do que os alunos dizem e fazem nos 
bancos escolares, mas “face a face”. No mundo virtual, o agressor não fita os olhos 
de sua vítima e, talvez por isso mesmo, seja mais fácil, expor, agredir e depreciar. 
A segurança do anonimato – ainda que às vezes ilusória – alimenta a crueldade. 

9  VACIN, Adriano Roberto Vancim; GONÇALVES, José Eduardo Junqueira Gonçalves. Os cybercrimes 
e o cyberbullying – apontamentos jurídicos ao direito da intimidade e da privacidade. Disponível em < 
http://www.tjmg.jus.br/data/files/2E/E4/85/9A/68709310A3858E83180808FF/61.2012.pdf. > Aces-
so em 26 de agosto de 2014
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Mas o que leva uma pessoa a praticar o bullying? Sentir-se poderoso? Criar uma 
boa imagem de si mesmo? 

Não há justificativa para o comportamento, sobretudo quando se constata que o 
assediador é indiferente ao sofrimento da vítima. Pode mesmo sentir-se satisfei-
to com a opressão do agredido, imaginando a dor experimentada pela vítima. 

Com conseqüência dessa conduta degradante, a criança e o adolescente humilha-
dos não se sentem mais seguros em lugar algum, em momento algum. 

O que não se pode esquecer que o jovem que hoje pratica o bullying, virtual ou pre-
sencial, tende a replicar este comportamento na idade adulta, no ambiente fami-
liar e no  local de trabalho. Na seara trabalhista, assume a denominação de assédio 
moral e revela o mesmo menoscabo pelo ser humano.

Seja qual for o nome ou fase da vida, várias ciências se ocupam do fenômeno. Mas, 
do ponto de vista jurídico, o que há a ser feito? 

Uma vez perpetrada a violação dos direitos do menor, cabe a reparação civil, re-
caindo o pagamento da indenização sobre os pais. 

Outra medida para proteger o menor, vítima de bullying, é a mudança de escola, 
como é revelado noutro caso, decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo.10

É certo que mudança de escola nem sempre será a melhor solução. Dada a con-
figuração do caso, ficar e enfrentar os problemas, com o apoio dos educadores e 

10  Ementa: Mandado de Segurança. Ensino público Impetração contra ato que negou a matrícula do me-
nor em Escola Estadual, por ausência de vagas Aluno que sofria bullying, compelido a solicitar a trans-
ferência de estabelecimento de ensino para dar continuidade aos seus estudos Possibilidade - A educa-
ção é um direito de todos e dever do Estado Além disso, aplicável ao caso a Teoria do Fato Consumado 
como forma de evitar prejuízos à vida estudantil do Impetrante, que já está há mais de dois anos na nova 
escola - R. Sentença mantida. Recurso oficial improvido. (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 0001996-
90.2011.8.26.0505 Reexame Necessário.  9ª Câmara de Direito Público. Relator(a): Carlos Eduardo Pa-
chi. Data do julgamento: 06/11/2013. Disponível em <http://esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/getArquivo.do?cdAco
rdao=7153776&cdForo=0&vlCaptcha=TBdCx > Acesso em 26.08.2014)
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dos pais, pode até ser mais apropriado para construção da pessoalidade do jovem. 
Seguindo um caminho ou outro, muito provavelmente, a experiência vai deixar 
suas marcas. E qualquer que seja a decisão, ela deverá pautar-se pelo princípio do 
melhor interesse da criança e do adolescente11 (art. 227, caput, da Constituição da 
República, e arts. 1583 e 1584 do Código Civil). Isso significa priorizar os inte-
resses da criança e do adolescente se conflitantes com os interesses dos pais ou da 
instituição escolar.12

2.5. PERENIDADE DAS INFORMAÇÕES LANÇADAS NA INTERNET E 
DIREITO AO ESQUECIMENTO  

É fácil lançar informações e imagens na internet. Mas é praticamente impossível 
apagá-las. A internet não esquece e nem permite que fatos que ali chegam sejam 
esquecidos.

Situações há, no entanto, que, para mais ampla proteção do ser humano, os fatos 
pretéritos devem permanecer no passo. Invoca-se o direito ao esquecimento a fim 
de que vidas sejam reconstruídas. 

Se toda pessoa tem o direito a controlar a coleta e uso dos seus dados pessoais, deve-
-se admitir que tem também o direito de impedir que dados de outrora seja revi-
vidos na atualidade, fora do seu contexto originário, sempre que disso possa lhe 
advir risco considerável. O direito ao esquecimento (diritto all’oblio, na expressão 
italiana) tem sua origem histórica no campo das condenações criminais. Surge 
como parcela importante do direito do ex-detento à ressocialização, evitando-se 
que seja perseguido por toda a vida pelo crime cuja pena já cumpriu (.....)

Ao longo das últimas décadas, o fortalecimento do papel da mídia trouxe o direito 
ao esquecimento para as páginas de jornais e revistas on line, como meio de impe-
dir que fatos pretéritos sejam ressuscitados de modo aleatório, com graves prejuí-

zos para o envolvido. 13 

11  TARTUCE, Flávio. Novos princípios do direito de família brasileiro. IN: TEIXEIRA, Ana Carolina Bro-
chado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite (Coord). Manual de direito das famílias e das sucessões. Belo Ho-
rizonte: Del Rey: Mandamentos, 2008, p.46/7

12  MEIRELES, Rose Melo Vencelau. “O princípio do melhor interesse da criança” IN MORAES, Maria Ce-
lina Bodin de (Coord). Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 470

13  SCRHEIBER, Anderson. Direito Civil e Constituição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 466/7
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A questão ganha relevo quando se pensa que a ação de jovens, e até mesmo de 
crianças, contribuem para o elevado nível de criminalidade do país. Mas esses me-
nores não estão, necessariamente, destinados a uma vida de crimes na idade adul-
ta. Além disso, o reviver de fatos menos nobres do passado pode tornar-se uma 
sanção não jurídica, sem limite temporal.

Outras vezes, a criança e o adolescente são as vítimas da ação criminosa. E, na ida-
de adulta voltam a ser atormentadas pelos vultos do passado, quando suas histó-
rias não recontadas e divulgadas na mídia eletrônica.

Nesses casos, o direito pouco pode fazer. As tutelas inibitórias não bastam para 
evitar a concretização do dano. É até possível fazer cessar os atos de violação do di-
reito ao esquecimento, porém o passado já terá se tornado presente. Não há como 
evitar a lesão aos bens existenciais.

A dificuldade factual de fazer valer o direito ao esquecimento não o infirma. A 
reação da ordem jurídica o confirma, ao reconhecer a favor da vítima pretensão à 
reparação por danos morais.

Mas, há que se questionar se uma notícia, antes lícita, pode tornar-se ilícita. O 
simples transcorrer do tempo é hábil a produzir tal efeito? 

Os direitos fundamentais e a principiologia deles decorrente, a dignidade da pes-
soa humana, enquanto fundamento da República, e ainda a disciplina civil dos 
direitos da personalidade constituem a base jurídica para responder afirmativa-
mente à pergunta. Sim, o simples passar dos anos pode tornar ilícita a informação 
que outrora foi veiculada em quadro de plena licitude.

O mundo do direito abriga diversos exemplos da influência do tempo das relações 
jurídicas, criando, extinguindo e modificando direitos e pretensões, frequente-
mente sob o fundamento da paz social e da estabilização das situações. 

Por fim, há que se enfrentar a tensão entre interesses e direitos igualmente pro-
tegidos pela ordem jurídica: a tensão entre liberdade de expressão e informação 
– tão cara à imprensa livre – e o direito ao esquecimento.
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O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014, art. 8º, caput) estatui que a garantia 
do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição 
para o pleno exercício do direito de acesso à internet.

Vê-se que a redação do dispositivo já revela que os dois direitos podem ser encon-
trar em rota de colisão.

Os contornos da liberdade de informação estão delineados na Constituição da 
República, ao dispor sobre a inviolabilidade da vida privada, intimidade, honra e 
imagem e, de resto, os valores da pessoa e da família (art. 220, § 1º, art. 221 e no § 
3º do art. 222 da CRFB/88). Noutros termos, o exercício da liberdade está limita-
do pelo respeito aos bens jurídicos existenciais e valores mencionados. 

A norma constitucional, em caso de concorrência desses bens jurídicos de grande 
magnitude, inclina-se para soluções tendentes à proteção da pessoa. Afinal, se de 
um lado a informação livre de censura encontra-se inserida entre os direitos fun-
damentais (art. 5º, inciso IX, da CR/88), de outro a dignidade da pessoa é consa-
grada (art. 1º, inciso III da CR/88) como um dos fundamento da República, mais 
que um direito subjetivo, portanto. Sob tal perspectiva é que devem ser interpre-
tados os demais direitos, mormente aqueles previstos nos artigos 11, 20 e 21 do 
Código Civil de 2002, voltados aos direitos da personalidade.

Isso não significa que, acima de qualquer dúvida, as tensões entre a liberdade de 
informação e o direito ao esquecimento sempre serão solucionadas a favor deste 
último, pois também são relevantes as peculiaridades de cada caso. O que se diz é 
que na valoração constitucional, a dignidade da pessoa precede à informação li-
vre. 

2.6. TELEVISÃO E EXPOSIÇÃO PRECOCE AOS TEMAS ADULTOS

Não se pode dizer que a televisão seja assim tão nova. Afinal, no ano de 1970, os 
brasileiros puderam assistir pela TV a vitória do Brasil sobre a Itália e a conquista 
da taça Jules Rimet.
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Mas os avanços dessa tecnologia de difusão de imagem e som são evidentes e sig-
nificativos.

A qualidade do som e imagem, a número de canais da TV aberta e fechada, a di-
versidade da programação e, sobretudo, o fácil acesso aos aparelhos de televisão, 
tiveram como conseqüência a indispensabilidade do televisor nos lares e locais 
públicos. A TV, tão presente no cotidiano, tornou-se companheira dos adultos 
e babá das crianças. A diversão e a informação, agora, estão dentro de casa. O 
problema é que nem sempre é possível filtrar o que chega aos olhos e ouvidos da 
criança e do adolescente. E como é difícil competir com a TV. Quantos jovens pre-
ferem permanecer em casa a frente de um televisor por horas a fio, ao invés de 
sair e encontrar os amigos, praticar esportes, passear em parques. O viver isolado 
dentro da comunidade acaba por atrofiar as habilidades sociais, comprometendo 
o desenvolvimento físico e mental da criança e do adolescente. Nesse ponto, já se 
visualiza o comprometimento à saúde.

Afora isso, é delicado o problema da adequação dos programas exibidos ao pú-
blico infanto-juvenil, sobremaneira em horário matutino e vespertino,  quando, 
de regra, os mais jovens já estão autorizados pelos pais a assistirem a TV. Sobre o 
tema, são pertinentes as considerações de Tâmara A. Gonçalves:

Ainda que constituindo em programações ‘especiais’ para crianças, a exposição 
precoce à mídia tende a ser prejudicial ao desenvolvimento infantil, seja porque 
estimula o contato precocemente com os temas do universo adulto, seja porque 
priva a criança da realização de atividades interativas – fundamentais ao desen-
volvimento. Há atualmente, uma série de pesquisas que indicam uma relação sig-
nificativa entre os programas e aumento da violência entre os jovens, a erotização 

precoce das meninas, transtornos alimentares, dentre outros.14 

É fato que se observa no dia a dia: a televisão tem proporcionado à exposição pre-
matura dos jovens a temas adultos, como enormes prejuízos.

14  GONÇALVES, Tâmara Amoroso. “A proteção à vulnerabilidade infantil frente à comunicação merca-
dológica”. IN PEREIRA, Tânia da Silva (Org.); OLIVEIRA, Guilherme de (Org.). Cuidado e Vulnerabilida-
de. São Paulo: Atlas, 2009, p. 21
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É claro que não se pode afastar a responsabilidade dos pais, porquanto a eles cabe 
o dever de cuidado em face dos filhos, orientando-os quanto à programação mais 
adequada até mesmo proibindo certos shows. Mas as emissoras de TV – que so-
mente atuam no setor por concessão estatal – também têm um papel relevante 
neste cenário15.

O acórdão do Superior Tribunal de Justiça16, em ação de reparação civil proposta 
em face de emissora de televisão, enfrenta a questão. 

No caso, o irmão mais velho, depois de assistir a um número de mágica, que foi 
exibido programa de televisão de responsabilidade da ré, decidiu reproduzi-lo. E 
ao fazê-lo acabou por atear ao corpo de seu irmão, causando-lhes graves queima-
duras.

Diante desse fato, a ação foi proposta pela menor vítima das queimaduras e ainda 
pelos pais e irmãos (estes últimos por dano ricochete), postulado indenização por 
danos patrimoniais e morais.

O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a 
emissora de TV. Em sede de apelação, a decisão foi reformada e a ré foi absolvida 
da condenação, ao fundamento de ausência de nexo de causalidade. Interposto re-
curso especial, o STJ negou-lhe provimento.

O trâmite processual revela quão é controversa a matéria. Afinal, ao menos em 
primeiro grau, a emissora foi responsabilizada pelos danos sofridos pelo menor – 
vítima direta dos danos – e pelo dano reflexo.

Conquanto não se possa negar que as crianças tendem a repetir comportamentos 
que admiram ou são desafiadores, não havia como emissora de TV prever resul-

15  SARNI, Cinzia. “Tutela e vulnerabilidade do menor no âmbito televisivo”. IN PEREIRA, Tânia da Silva 
(Org.); OLIVEIRA, Guilherme de (Org.). Cuidado e Vulnerabilidade. São Paulo: Atlas, 2009, p. 311/330

16  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1067332 / RJ. RECURSO ESPECIAL 2008/0133117-0. Re-
lator Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, Data do Julgamento 05/11/2013 Data da Publicação/Fonte 
DJe 05/05/2014. Disponível em <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao
=RESUMO&livre=%28%22MARCO+BUZZI%22%29.min.&data=%40DTDE+%3E%3D+20131105+e+%4
0DTDE+%3C%3D+20131105&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=11 > Acesso em 15.09.2014
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tado tão dramático. Ademais, não se poderia deixar de considerar outros fatores, 
que foram verdadeiramente relevantes na concretização do dano: a ausência de 
vigilância dos pais, pois as crianças encontravam-se sozinhas em casa, e a manu-
tenção dos produtos inflamáveis ao alcance dos menores.

Noutro caso envolvendo emissora de TV, o Ministério Público ajuizou ação civil 
pública17, alegando que, em reprise de novela em horário vespertino, não foram 
suprimidas as cenas de sexo e violência

O Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se apenas sobre questões processuais, 
de modo que a questão de fundo sequer foi enfrentada; tampouco as conseqüên-
cias jurídicas daí decorrentes.

Mas a simples propositura da demanda traz a novidade da busca da tutela coletiva, 
em razão da suposta violação de interesses difusos18, via mais adequada, conside-
rando-se o universo de pessoas que são alcançadas pelas transmissões televisivas.

2.7. EXAME DE DNA E CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DA PATERNIDADE 
JURÍDICA

O mapeamento do DNA humano e o conseqüente exame de DNA possibilitam a 
determinação, como enorme segurança, da paternidade e maternidade biológica. 

Esse avanço científico permite que hoje se fale em identidade genética e intimi-
dade genética da pessoa, além fornecer elementos probatórios relevantes no reco-
nhecimento dos laços paterno-filiais.

17  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 636021 / RJ. RECURSO ESPECIAL 2004/0019494-7. Re-
latora Ministra Nancy Andrighi. Relator para Acórdão Ministro Sidnei Beneti. Terceira Turma Data 
do Julgamento 02/10/2008. Data da Publicação/Fonte DJe 06/03/2009. Disponível em < http://www.
stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=RESUMO&livre=%28%22NANCY+ANDRIG
HI%22%29.min.&data=%40DTDE+%3E%3D+20081002+e+%40DTDE+%3C%3D+20081002&&b=ACOR
&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=11 > Acesso em 15.09.2014

18   Nos moldes do art. 81, parágrafo único, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 
11.09.1990) , são entendidos como interesses ou direitos difusos “os transindividuais, de natureza indivisí-
vel, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”.
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Não poucas vezes foi negado o status de filho, diante da impossibilidade científica 
de ser determinada a paternidade biológica.

Hoje, é possível como grande segurança solucionar os casos de “conflito negativo 
de paternidade” e, ao menos, atribuir ao genitor a responsabilidade jurídica pelo 
fato da procriação. Naturalmente, ser pai é bem mais que prover materialmente 
os filhos gerados, mas não amados.

Além disso, não há como negar que ausência de prazo para o marido contestar a 
paternidade do filho no Código Civil vigente – posição diversa daquela do revoga-
do Código de 1916 – resulta da possibilidade científica de desvendar o pai biológi-
co, ainda que a criança tenha pai registral.

Duas situações tornaram-se freqüentes: (i) após exercer a paternidade, o pai regis-
tral impugna a paternidade diante de fato novo que o leva a acreditar não ser o pai 
biológico do menor; (ii) após exercer a paternidade por anos a fio, o pai registral, 
ainda que saiba não ser o pai biológico,  é surpreendido com impugnação da pater-
nidade por outro homem que sustenta ser o “verdadeiro” pai da criança. 

Há que se ter em mente que a paternidade jurídica é conceito cultural, ou seja, não 
é dado pela natureza, mas construído pela sociedade em cada tempo e lugar. Tanto 
que critério biológico não é o único para o reconhecimento da paternidade jurídi-
ca.

Os diferentes critérios de determinação dos laços paterno-filiais – aqui também 
incluídos os laços materno-filiais – acarretam o surgimento de conflitos doloro-
sos, porque colocam a criança e o adolescente na incomoda situação de incerteza 
quanto à sua filiação e insegurança quanto ao seu lugar na família.

Assim, a filiação biológica pode retratar o critério biológico, o socioafetivo, ou ne-
nhum deles. Se todos eles retratam um aspecto da filiação, releva saber o parâme-

tro a ser utilizado na escola de um deles19.

19  MEIRELES, Rose Melo Vencelau. “O princípio do melhor interesse da criança” IN MORAES, Maria Ce-
lina Bodin de (Coord). Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 360
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A jurisprudência vem autorizando a anulação do ato jurídico do reconhecimento 
voluntário da paternidade, quando este decorre de “falsa representação da reali-
dade” (erro de fato). Se uma realidade diferente surge do exame de DNA, compro-
vando a ausência de vínculo biológico, não prevalece o vínculo jurídico, impon-
do-se a anulação do registro. Invocando a dignidade da pessoa humana, ao julgar 
caso semelhante, o TJMG salientou: 

Se é certo que a criança tem o direito de ter preservado o seu estado de filiação, 
como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, também é certo que 
o pai tem o direito de contestar a paternidade, em razão do estabelecimento da ver-
dade biológica, cumprindo ressaltar que o menor mantém o direito de perseguir 
a sua ascendência genética em ação investigatória de paternidade, com todas as 

consequências daí advindas20. 

A regra, todavia, não é absoluta. Se estiverem presentes os pressupostos da cha-
mada paternidade socioafetiva, a descoberta tardia da verdade biológica não será 
decisiva para a definição da paternidade jurídica.

3. UMA REFLEXÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE 
PARENTAL

As novas tecnologias alcançam a cada dia um número maior de pessoas, sobretu-
do as mais jovens, naturalmente mais abertas às novidades. 

E como se viu, o progresso científico e tecnológico atinge a vida das crianças e dos 
adolescentes, ora ampliando horizontes, ora vulnerando direitos. E casos há nos 
quais o ataque parte de outra criança ou adolescente.

20  MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação Cível. 1.0672.04.148799-8/001;Relator(a): Des.(a) Rai-
mundo Messias Júnior; Data de Julgamento: 29/04/2014; Data da publicação da súmula: 12/05/2014 
disponível em:  http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaPalavrasEspelhoAcordao.do?palavras
=DNA+FILIA%C7%C3O&numeroRegistro=1&totalLinhas=1&pesquisarPor=ementa&pesquisaTesauro
=true&orderByData=1&pesquisaPalavras=Pesquisar.  Acesso em 27.08.2014
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As regras e os princípios da Constituição da República, do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, do Código Civil e do Marco Civil da Internet compõem o quadro 
legal da proteção civil dos cidadãos com idade inferior a 18 anos.

A partir de tais normas constitucionais e infraconstitucionais, é que se busca en-
frentar as questões relativas ao impacto das novas tecnologias na vida e nos direi-
tos da criança e do adolescente.

Não há dúvida que as tecnologias podem ser utilizadas para viabilizar o exercício 
dos direitos dos menores. 

O exame de DNA, por exemplo, pode assegurar a identificação dos pais biológicos 
e assim tornar efetivo não só o estabelecimento do vínculo jurídico paterno-filial, 
mas igualmente assegurar o direito à identidade genética. Todavia, esse mesmo 
exame, noutras circunstâncias, pode ser manejado para ferir o direito à intimida-
de genética da pessoa.

O acesso à internet afigura-se ainda mais preocupante. Afinal, é diminuto o nú-
mero de jovens que se submetem ao teste de DNA se comparado ao número de 
crianças e adolescente que têm acesso à rede mundial de computadores.

O Marco Civil da Internet trouxe elementos importantes para essa reflexão, so-
bretudo quanto ao papel dos pais.

Uma vez que a lei não poderia limitar as atribuições e a diversidade de conteúdo, 
transferiu para os pais o controle desse conteúdo. Os pais não podem negar esta 
importante ferramenta de informação e conexão com o mundo aos seus filhos. 
Afinal é o próprio Marco Civil da Internet que garante à criança e ao adolescente 
o direito à inclusão digital21. Todavia, é-lhes permitido instalar nas máquinas soft-

21  Parágrafo único do art. 29 da Lei 12.965/2014: Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores 
de conexão e de aplicações de internet e a sociedade civil, promover a educação e fornecer informações 
sobre o uso dos programas de computador previstos no caput, bem como para a definição de boas práti-
cas para a inclusão digital de crianças e adolescente.
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ware que podem filtrar o que consideram impróprio.22 É lícito que assim o façam 
e, não raro, absolutamente necessário, sob pena de ficar configurado o abandono 

A nova realidade, que  expõe a tensão entre a função educativa dos pais e do di-
reito de participação dos filhos23, está a exigir muito mais dos pais, que precisam 
encontrar o equilíbrio entre o dever de criar, educar, cuidar e proteger e o respeito 
ao direito dos filhos. O equilíbrio entre o abandono e a superproteção é o desafio 
a ser vencido.
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