


Márcio Ricardo Staffen
Neuro José Zambam

(Organizadores)

Editora Ilustração
Cruz Alta – Brasil

2020

DIREITO, DEMOCRACIA E SUSTENTABILIDADE
Anuário do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Direito da Faculdade Meridional



Responsável pela catalogação: Fernanda Ribeiro Paz - CRB 10/ 1720

2020
Proibida a reprodução parcial ou total desta obra sem autorização da Editora 

Ilustração
Todos os direitos desta edição reservados pela Editora Ilustração

Rua Coronel Martins 194, Bairro São Miguel, Cruz Alta, CEP 98025-057
E-mail: eilustracao@gmail.com

www.editorailustracao.com.br

Copyright © Editora Ilustração

Editor-Chefe: Fábio César Junges
Diagramação: Fábio César Junges

Imagens da capa: Freepik
Revisão: Os autores

CATALOGAÇÃO NA FONTE

D598   Direito, democracia e sustentabilidade [recurso eletrônico] :  
anuário do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
direito da Faculdade Meridional  / organizadores: Márcio 
Ricardo Staffen, Neuro José Zambam. - Cruz Alta: Ilustração, 
2020.
210 p.

ISBN 978-65-88362-32-7
DOI: 10.46550/978-65-88362-32-7
 
1. Direito. 2. Democracia. 3. Sustentabilidade. I. Staffen,  

    Márcio Ricardo (org.). II. Zambam, Neuro José (org.)  
        
      CDU: 37



Conselho Editorial

Drª. Adriana Maria Andreis UFFS, Chapecó, SC, Brasil
Drª. Adriana Mattar Maamari UFSCAR, São Carlos, SP, Brasil

Drª. Berenice Beatriz Rossner Wbatuba URI, Santo Ângelo, RS, Brasil
Drª. Célia Zeri de Oliveira UFPA, Belém, PA, Brasil

Dr. Clemente Herrero Fabregat UAM, Madri, Espanha
Dr. Daniel Vindas Sánches UNA, San Jose, Costa Rica

Drª. Denise Girardon dos Santos FEMA, Santa Rosa, RS, Brasil
Dr. Domingos Benedetti Rodrigues SETREM, Três de Maio, RS, Brasil

Dr. Edemar Rotta UFFS, Cerro Largo, RS, Brasil
Dr. Edivaldo José Bortoleto UNOCHAPECÓ, Chapecó, SC, Brasil

Drª. Egeslaine de Nez UFMT, Araguaia, MT, Brasil
Drª. Elizabeth Fontoura Dorneles UNICRUZ, Cruz Alta, RS, Brasil

Dr. Evaldo Becker UFS, São Cristóvão, SE, Brasil
Dr. Glaucio Bezerra Brandão UFRN, Natal, RN, Brasil

Dr. Gonzalo Salerno UNCA, Catamarca, Argentina
Dr. Héctor V. Castanheda Midence USAC, Guatemala

Dr. José Pedro Boufleuer UNIJUÍ, Ijuí, RS, Brasil
Dr. Luiz Augusto Passos UFMT, Cuiabá, MT, Brasil

Drª. Maria Cristina Leandro Ferreira UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil
Drª. Odete Maria de Oliveira UNOCHAPECÓ, Chapecó, SC, Brasil

Drª. Rosângela Angelin URI, Santo Ângelo, RS, Brasil
Drª. Salete Oro Boff IMED, Passo Fundo, RS, Brasil

Dr. Tiago Anderson Brutti UNICRUZ, Cruz Alta, RS, Brasil

Este livro foi avaliado e aprovado por pareceristas ad hoc.

Obra publicada com fomento da Fundação Meridional.



SUMÁRIO

PREFÁCIO ..................................................................................... 9
Salete Oro Boff

APRESENTAÇÃO ....................................................................... 11

Márcio Ricardo Staffen
Neuro José Zambam

POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DA LÓGICA NA 
ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA ................................................. 14

José Renato Gaziero Cella

TRÊS QUESTÕES SOBRE A INTEGRAÇÃO DA 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DIREITO .......................... 50

Fausto Santos de Morais

INSUSTENTABILIDADE DO SISTEMA PENAL E A 
RESSIGNIFICAÇÃO TECNOLÓGICA DO CONTROLE ....... 61

Felipe da Veiga Dias

DEMOCRACIA, LUTA À CORRUPÇÃO E A INSTABILIDADE 
DOS GOVERNOS NA AMÉRICA LATINA: RUMO A UMA 
NOVA FRONTEIRA DE CONTROLE PARLAMENTAR DOS 
PRESIDENTES? .......................................................................... 79

Jacopo Paffarini

A “PRIVATIZAÇÃO” DO DIREITO PÚBLICO DESDE 
FONTES NORMATIVAS TRANSNACIONAIS: O CASO 
BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO 
COMO AMOSTRA ................................................................... 103

Márcio Ricardo Staffen



Márcio Ricardo Staffen  |  Neuro José Zambam (Orgs.)

CONTROVÉRSIA ENTRE TOLERÂNCIA E IMPACIÊNCIA 
NA DEMOCRACIA ATUAL ..................................................... 122

Neuro José Zambam

DESAFIOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS À PROPRIEDADE 
INTELECTUAL: DA SOBREPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO AO 
EQUILÍBRIO SOCIAL .............................................................. 135

Salete Oro Boff

DO ESTADO SOCIAL AO CONSTITUCIONALISMO 
CONTEMPORÂNEO E A VINCULAÇÃO DO MODELO 
ESTATAL DEMOCRÁTICO COM A REALIZAÇÃO DE 
DIREITOS ................................................................................. 152

Tássia A. Gervasoni

PROTEÇÃO DE DADOS E OS DESAFIOS NECESSÁRIOS 
AO DESENVOLVIMENTO DE UMA GOVERNANÇA 
TRANSPARENTE SOBRE O USO DE DADOS PESSOAIS NO 
BRASIL....................................................................................... 170

Vinícius Borges Fortes

VIOLÊNCIA DE GÊNERO E COVID-19: UMA AVALIAÇÃO 
DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA NO BRASIL E NO RIO 
GRANDE DO SUL ................................................................... 191

Leilane Serratine Grubba



PREFÁCIO

E todos disseram que além do horizonte
há um mundo bonito, que todos esperam

um dia encontrar.

E todos disseram, cantaram, gritaram 
que além do horizonte 

há um mundo tão lindo coberto de flores...
      

 Disseram, somente, pois, ver, ninguém viu!
[...] 

E, um dia voltei.
Voltei sem contar pro moço, pra moça, 

pro velho, pra todos, que tudo é mentira. 
Que além do horizonte 

há apenas o dia que volta amanhã...
(Luiz Menezes)

O curso de Mestrado em Direito da IMED-Faculdade 
Meridional foi recomendado pela CAPES em 2013, com 

área de concentração em “Direito, Democracia e Sustentabilidade”. 
As temáticas compreendem as relações e as implicações entre Direito e 
Democracia, num contexto que concebe a sustentabilidade como um 
valor de ordem pública incondicionado, intersubjetivo e intertemporal, 
inerente aos direitos e aos deveres fundamentais das gerações presentes 
e futuras e como princípio informativo das atividades públicas e 
privadas, contemplando as dimensões: políticas, jurídicas, éticas, 
humanas, ambientais, culturais e socioeconômicas. 

O valor da sustentabilidade expande-se como critério básico e 
obrigatório,  com a função de ordenar a convivência e estabelecer os 
limites e as possibilidades do Direito e da Democracia na construção 
de um desenvolvimento sustentado e sustentável, por meio do 
alargamento do espectro de participação ativa, justa e solidária dos 
diversos atores sociais e pela compreensão dos desafios contemporâneos 
envoltos na (r) evolução da inovação tecnológica. 

As abordagens das pesquisas seguem as linhas do Mestrado, as 
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quais debruçam-se sobre os fundamentos e os meios de efetivação dos 
direitos e para a investigação dos mecanismos (não-) jurisdicionais e 
sua imbricação com as formas de pressão e controle social exercidas 
nas atuais democracias. 

Com a mesma ênfase, analisam-se as reconfigurações nas 
relações de tempo e espaço e as formas de comunicação e informação 
promovidas pelas tecnologias e pelas inovações nas sociedades 
democráticas, bem como investigam-se as formas das regulações das 
novas tecnologias, indo além daquelas resultantes da autoridade pública 
estatal, com proposição de práticas empreendedoras e inovadoras para 
a sociedade contemporânea.

Tudo norteado pelo valor da sustentabilidade, cuja importância 
se reverte em obrigações individuais e, ao mesmo tempo, para toda 
a sociedade, como um sistema de preferências - opções de caráter 
ético, social e político - para a coexistência social. Nesse contexto, 
a sustentabilidade remete para um agir humano responsável com as 
presentes e futuras gerações, indo além da crença de que a economia 
é um fim em si mesmo, o que representa um desafio ainda maior 
nas reflexões e abordagens de temas vinculados ao avanço tecnológico 
como os direitos intelectuais, a privacidade, a proteção de dados, a 
inteligência artificial, as questões de gênero, o controle social e penal e 
os novos arranjos de inovação.

 Assim, trazer a sustentabilidade para o centro das discussões 
jurídicas, prezando por ambientes democráticos e acompanhando 
pelos desafios dos avanços da inovação tecnológica, justificam e 
destacam o papel de cada uma das pesquisas desenvolvidas pelos 
docentes e discentes e o compromisso do Mestrado da Imed com o 
meio em que se insere.

Boa leitura a todos !

Salete Oro Boff
Coordenadora do Mestrado em Direito da IMED

Doutora em Direito - UNISINOS
Estágio Pós-Doutoral - UFSC



APRESENTAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade 
Meridional – cuja área de concentração é Direito, 

Democracia e Sustentabilidade – visa à produção de um conhecimento 
que contribua para a consolidação do Estado de Direito, a expansão 
da Democracia e a articulação de modelos de implementação da 
Sustentabilidade.

Nesta edição do Anuário do Programa de Pós-Graduação 
em Direito, são publicizados 10 capítulos com o propósito de fazer 
conhecer as pesquisas levadas à execução pelo Mestrado, por meio de 
seus professores, em 2020, nas suas respectivas linhas de investigação.

Assim, a presente edição do Anuário conserva a tradição 
iniciada em 2013, de proporcionar um centro de excelência acadêmica 
na formação de sujeitos capazes de compreender e transformar a 
realidade em que vivem, com pensamento crítico, fundamentos 
teóricos e habilidades para entregar ações para o seu tempo.

O conjunto de pesquisas aqui apresentado integra parte dos 
resultados das atividades docentes efetivadas na tradição das aulas 
presenciais e na inovação de ambientes acadêmicos síncronos, de 
modo remoto, na continência imposta pela pandemia de COVID-19, 
relacionando a área de concentração com as linhas de pesquisa, com 
os debates nos grupos de pesquisa, nos resultados dos projetos de 
pesquisa e nas orientações dos discentes.

José Renato Gaziero Cella objetiva demonstrar que o 
raciocínio lógico é imprescindível, dentro dos contornos que lhe são 
possíveis, para a validação racional dos argumentos jurídicos de que 
o jurista lança mão em sua atividade, de tal modo a que se garanta a 
possibilidade de controle, elemento necessário à democracia.

Fausto Santos de Morais, no intuito de estudar a adoção 
pelos tribunais brasileiros, de modelos de Inteligência Artificial 
suscita três questões que carecem de enfrentamento: o problema 
da hipernormatização artificial, o argumento do antropocentrismo 
jurídico e a (des)artificialização dos princípios jurídicos, de modo que 
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os pilares do Estado de Direito seja preservado.
Felipe da Veiga Dias investiga o tema do sistema penal e seu 

caráter insustentável, cuja matriz da sustentabilidade, enquanto 
espectro de leitura, juntamente à visão criminológico-crítica aduz a 
ilegitimidade da atuação estatal penal, debruçando-se sobre a inserção 
tecnológica como forma de legitimação do sistema, frente às oposições 
enfrentadas nos últimos tempos.

Jacopo Paffarini sustenta que as investigações anticorrupção 
sempre foram uma das principais causas de crises políticas na 
América Latina que, no entanto, com os últimos episódios de 
destituições de presidentes mostraram um novo ativismo dos 
parlamentos, que reinterpretaram as disposições constitucionais 
sobre processos de impeachment, a fim de legitimar uma mudança na 
agenda governamental, afetando o equilíbrio entre os dois poderes 
representativos, pois falha em observar os limites da responsabilidade 
presidencial e abre caminho para novas instabilidades.

Márcio Ricardo Staffen defende que as medidas de prevenção 
e combate à corrupção no Brasil alimentaram uma mudança de lógica 
no comportamento institucional de atores privados e instituições 
públicas, mudanças legislativas sofreram uma guinada efetiva para 
a pauta anticorrupção e a Sociedade tornou-se mais integrada aos 
movimentos de mobilização social, conjuntamente, ganharam 
relevo as influências claras e efetivas de atores transnacionais, 
desterritorializados e altamente especializados nessas temáticas, o que 
resultou em movimentos parciais de “privatização” do Direito Público 
desde fontes normativas transnacionais.

Neuro José Zambam aborda a controvérsia entre tolerância e 
impaciência, a partir das construções de Amartya Sem, considerando 
as ameaças à democracia visando superar as desigualdades injustas que 
estão na origem do clima perplexo e ameaçador que domina posições 
individualistas, de líderes e de grupos influentes.

Salete Oro Boff em seu escrito indica proposições para responder 
às demandas da nova realidade, na qual a falta de controle pode 
flexibilizar e sobrepor as regras balizadoras da propriedade intelectual, 
atestando que a proteção dos direitos dos criadores pela propriedade 
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intelectual exige uma visão integrada e interligada, ancorada no uso dos 
princípios como diretrizes e em bases legais nacionais e internacionais, 
a fim de se alcançar uma sociedade equilibrada e sustentável.

Tássia Aparecida Gervassoni, desde uma perspectiva 
hermenêutico-fenomenológica, enfrenta o problema das continuidades 
e rupturas do modelo de Estado Social enquanto Estado de Direito, 
visando identificar os traços do modelo de welfare state que permanecem 
e se ressignificam no Estado Constitucional de cariz democrático que 
se consolida no pós-segunda guerra.

A pesquisa de Vinícius Borges Fortes evidencia os desafios 
necessários ao desenvolvimento de uma governança transparente 
sobre o processamento de dados, a partir da concepção dos direitos de 
privacidade na internet, sob a ótica do direito brasileiro e da recente 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Leilane Serratine Grubba investiga os contextos de violência 
doméstica, com o seus respectivos índices de violência doméstica 
no Brasil e no Rio Grande do Sul, especialmente de feminicídio, no 
período de isolamento decorrente da crise sanitária da pandemia do 
Covid-19.

 Passo Fundo, outubro de 2020.

Márcio Ricardo Staffen
Neuro José Zambam



Capítulo 1

POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DA 
LÓGICA NA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA

José Renato Gaziero Cella1

Introdução

O problema da relação entre direito e moral é um dos temas 
clássicos que acompanham a história da filosofia do 

direito. Tradicionalmente o positivismo jurídico proclama que há uma 
separação entre direito e moral, enquanto outras escolas filosóficas do 
direito defendem que há uma relação necessária entre direito e moral, 
como Alexy e Dworkin.

As diferenças entre ambas as posições teóricas são mais de 
natureza metodológica do que de conteúdo. No coração desse 
debate metodológico está o uso de lógicas deônticas com operadores 
modais deônticos específicos para a representação de normas morais 
e jurídicas, a partir do que se pode efetuar análises mais profundas 
acerca das relações entre o discurso moral e o discurso jurídico.

Para tanto, importante que se tenha uma compreensão 
básica acerca de como se dão os raciocínios jurídicos e quais são as 
possibilidades e limitações da lógica no âmbito desses raciocínios, 
sendo esse o objeto do presente estudo.

1 Lógica e racionalidade jurídicas

A dedução judicial se dá no âmbito de uma racionalidade 
prática, informal, já que “...o discurso jurídico é um ‘caso particular 

1 Doutor em Filosofia e Teoria do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina 
- UFSC, mestre em Direito do Estado Pela Universidade Federal do Paraná - UFPR, 
professor do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito (mestrado 
acadêmico) da Faculdade Meridional - PPGD/IMED.



  15
Direito, Democracia e Sustentabilidade

do discurso prático geral’” (LORENZ, 1997, p. 212-213). Numa 
comparação entre discurso moral – que também faz parte do discurso 
prático geral – e discurso jurídico, alguns autores inferem que “...o 
raciocínio moral não é um caso empobrecido do raciocínio jurídico, 
posto que este último [o raciocínio jurídico] é ‘um caso especial, 
altamente institucionalizado e formalizado, de raciocínio moral’” 
(ATIENZA, 1998, p. 157)2.

O raciocínio jurídico não é só governado pela razão prática 
geral, já que sofre limitações internas:

... pois que a argumentação jurídica tem lugar sob uma série 
de condições limitativas”. Estas condições seriam: “a vinculação 
à lei, a consideração que se exige pelos precedentes, a chancela 
da dogmática resultante da ciência jurídica institucionalmente 
cultivada”, bem como, excetuando o discurso juscientífico, 
“as restrições decorrentes das regras dos códigos de processo”. 
E sendo assim, também é mais restrita a pretensão de justeza 
que suscita as asserções jurídicas face às do “discurso prático 
geral”. “Não se pretende dizer, de modo puro e simples, que 
o enunciado normativo que se afirma, que se propõe ou que 
se expressa num ato de julgar é racional, mas que só pode ser 
racionalmente fundamentado nos quadros da ordem jurídica 
vigente. (LORENZ, 1997, p. 213).

As limitações internas da racionalidade prática jurídica não se 
restringem apenas a isso, já que a racionalidade jurídica, ainda que 
naturalmente comprometida com a otimização dos procedimentos 
destinados à resolução prática dos conflitos sociais, não deixa de se 
valer do uso da força.

Com efeito, “...o Direito não é só razão, ou argumentação: 
é também burocracia e, sobretudo, violência institucionalizada, em 
doses variáveis, porém nunca desprezíveis” (RODRIGUEZ, 2016, p. 
15).

Além do mais, “...a racionalidade jurídica – inclusive a do 
direito do estado democrático – não é só uma racionalidade em si 
mesma limitada – posto que o direito não pode deixar de fazer uso da 
força – mas também está condicionado, desde fora, pelos pressupostos 

2 Tal pensamento, que é inspirado em HABERMAS, tem sido adotado por ALEXY e 
MACCORMICK em suas respectivas teorias da argumentação jurídica.
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econômicos, culturais, políticos, ideológicos etc. que tornam possível 
esse tipo de Direito” (RODRIGUEZ, 2016, p. 16-17).

Não se pretende afirmar, no entanto, que essas limitações – 
externas ou internas – escapam totalmente à crítica, que os modelos 
jurídicos existentes não possam ser questionados no âmbito de uma 
discussão racional, em que os fins perseguidos e a utilização de 
determinados meios sejam postos em xeque pelos participantes do 
discurso.

Mas que âmbito é esse em que se opera uma discussão racional, 
ou melhor, em que sentido se pode falar em racionalidade jurídica e 
qual o seu alcance?3

Uma resposta a essa pergunta não pode prescindir, antes de 
tudo, de uma análise das práticas jurídicas existentes, da forma como 
têm sido efetivamente solucionados os problemas nelas envolvidos, 
enfim, quais os modelos básicos do pensar jurídico na atualidade. A 
análise estará centrada, portanto, no positivismo jurídico atual e os 
problemas que ele tem enfrentado.

A prática jurídica consiste, fundamentalmente, em argumentar. 
O trabalho dos órgãos jurisdicionais e, em geral, dos aplicadores 
do direito, como o dos doutrinadores, consiste principalmente em 
produzir argumentos para a resolução de casos, sejam eles concretos 
(individuais) ou genéricos, reais ou fictícios:

Argumentar constitui, definitivamente, a atividade central dos 
juristas e se pode dizer inclusive que há muito poucas profissões 
– se é que há alguma – em que a argumentação tenha um papel 
mais importante que no Direito. (ATIENZA, 1998, p. 120).

3 Não se pode olvidar da crise por que tem passado a razão desde o início do século 
XX, cujos reflexos, evidentemente, fazem-se sentir também no âmbito jurídico. Com 
efeito, a admissão por si só da pergunta acima como algo que se deva levar a sério 
já é um forte indício da existência de uma crise. São vários os autores que tomam 
essa crise como ponto de partida em seus trabalhos. Por exemplo LARENZ, que 
já no início de uma de suas principais obras admite: “Fala-se de ‘perdas de certeza 
no pensamento jurídico’, considera-se a opção metódica como arbitrária, propende-
se a aceitar como satisfatórias não já as soluções reconhecidamente adequadas mas 
apenas ‘plausíveis’ ou ‘suscetíveis de consenso’, ou remetem-se os juristas para as 
ciências sociais como as únicas donde poderiam esperar conhecimentos relevantes” 
(LARENZ, K. Metodologia da ciência do direito, p. 1-2).
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Em princípio, podem ser apontadas três áreas distintas em 
que se efetuam argumentações jurídicas: a) na produção de normas 
jurídicas; b) na aplicação das normas jurídicas; e c) na dogmática 
jurídica.4

O campo da argumentação na produção das normas jurídicas 
pode ser subdividido em dois momentos: as argumentações que 
têm lugar numa fase pré-legislativa e as que são produzidas numa 
fase propriamente legislativa. As primeiras delas se efetuam como 
consequência do surgimento de um problema social cuja solução – no 
todo ou em parte – possa ser a adoção de uma medida legislativa.

Por exemplo, frente ao problema das drogas ou da 
responsabilidade política se pode reagir, respectivamente, com o 
endurecimento das penas para os narcotraficantes (ou, o que dá no 
mesmo, com a exigência de que eles cumpram integralmente suas 
condenações) ou por meio das introdução de novos tipos penais, 
como o ocorrido com a introdução de sanções criminais àqueles 
administradores públicos que, nos temos da lei, são considerados 
irresponsáveis.5

Essas propostas de solução não são, contudo, indiscutíveis: 
a melhor forma de combater o tráfico de drogas poderia consistir 
em liberar o comércio das denominadas drogas brandas. Exigir o 
cumprimento íntegro das penas para narcotraficantes pode gerar 
inconstitucionalidade frente ao princípio da igualdade, ou mesmo 
atentar contra a finalidade de ressocialização que deve guiar a 
execução das penas mediante, por exemplo, a adoção do regime de 
progressividade. E a melhor forma – a mais eficaz – de combater a 
irresponsabilidade administrativa poderia não ser a criminalização, 
mas uma introdução de mecanismos de controle mais eficientes.

4 Segundo ATIENZA, “... A dogmática é, desde logo, uma atividade complexa, 
cabendo distinguir essencialmente estas três funções: 1) desenvolver critérios para 
a produção do Direito nas diversas instâncias em que isso se fizer necessário; 2) 
desenvolver critérios para a aplicação do Direito; 3) ordenar e sistematizar um setor 
do ordenamento jurídico” (ATIENZA, M. Las razones del derecho: teorías de la 
argumentación jurídica, p. 20-21).

5 Ver Lei Federal nº 10.028, de 19.out.2000, em que se demonstra o esforço que 
tem sido feito no Brasil para o estabelecimento de uma legislação que atribui maior 
responsabilidade aos administradores no que tange à fixação de despesas públicas, que 
não podem exceder as receitas.
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Seja como for, o que se quer mostrar é que quaisquer das 
soluções que foram contrapostas são plausíveis e que, portanto, são 
perfeitamente sustentáveis mediante argumentações. O que não seria 
admissível, pelo contrário, é que uma decisão fosse tomada sem razão.

Veja-se como Reale descreve os processos de discussão que 
podem se dar na fase pré-legislativa:

É evidente que [...] o ponto de vista de um comunista não 
coincide com o de um liberal clássico, ou de um socialista, 
mas, no nível das composições fáticas, podem comunistas, 
socialistas ou democratas cristãos convir numa solução de 
compromisso, dando força de modelo jurídico a uma dentre as 
várias soluções normativas logicamente viáveis. Escolhida, aliás, 
uma linha mestra comum, não faltarão divergências de outra 
ordem, consubstanciadas em substitutivos ao projeto de lei, por 
motivos formais, ou representadas por emendas, subemendas 
etc., espelhando-se nessa gama de proposições parlamentares a 
multiplicidade de variantes de uma estrutura jurídica in fieri. É 
só o ato decisório, final, por conseguinte, que põe termo ao flutuar 
das tensões fático-axiológicas, permitindo que a norma de direito 
se aperfeiçoe como modelo vigente. (REALE, 1992, p. 195).

A partir do momento em que se decide qual a norma que 
deverá ser produzida (aqui os argumentos têm mais um caráter moral 
e político que propriamente jurídico), entra-se na fase legislativa, 
ocasião em que questões de tipo técnico-jurídico entram em primeiro 
plano. Aqui não será suficiente a justificação, por si só, da necessidade 
de se regular uma matéria de uma determinada forma, vez que se deve 
saber se a autoridade respectiva tem competência para regular aquele 
conteúdo, se o conteúdo é compatível com a ordem jurídica, enfim, 
deve-se submeter a norma que se pretende estabelecer a um teste 
prévio de pedigree.

O segundo campo em que se efetuam argumentos jurídicos é o 
da aplicação de normas jurídicas na resolução de casos, seja por meio da 
atividade dos juízes em sentido estrito, seja por órgãos administrativos 
no mais amplo sentido da expressão, seja por particulares.

Aqui podem surgir argumentações em relação a problemas 
decorrentes, por um lado, de fatos; e por outro, de direito (sua 
interpretação).
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Finalmente há o campo da dogmática, cujos argumentos 
produzidos nesse âmbito não chegam a ser muito diferentes daqueles 
produzidos pelos órgãos aplicadores, uma vez que aqui a tarefa é a de 
fornecer àqueles órgãos critérios (argumentos) que visam a facilitar 
a tomada de uma decisão jurídica consistente na aplicação de uma 
norma a um caso concreto:

A diferença que, não obstante, existe entre ambos os processos 
de argumentação podia sintetizar-se assim: enquanto os órgãos 
aplicadores têm que resolver casos concretos, [...] o dogmático 
do Direito se ocupa de casos abstratos. (ATIENZA, 1997, p. 21).

O direito, portanto, faz parte de um âmbito muito complexo 
de decisões vinculadas com a resolução de certos problemas práticos.6 
Na base dessas decisões podem geralmente ser encontrados dois tipos 
de razões: explicativas e justificativas:

As razões explicativas se identificam com os motivos. Elas estão 
constituídas por estados mentais que são antecedentes causais de 
certas ações. O caso central de razão explicativa ou motivo é dado 
por uma combinação de crenças e desejos. [...].

As razões justificativas ou objetivas não servem para entender o 
porquê se realizou uma ação ou eventualmente para predizer a 
execução de uma ação, mas sim para valorá-la, para determinar 
se foi boa ou má a partir de distintos pontos de vista (NINO, 
2000, p. 126).7

6 Não se deve confundir decisão com argumentação, pois os raciocínios, os argumentos, 
não são as decisões, mas sim as razões que as sustentam.

7 Segundo Manuel ATIENZA a distinção entre argumentos explicativos e justificativos 
tem sua origem na filosofia da ciência, em que primeiramente se fez uma diferenciação 
entre “...o contexto de descobrimento e o contexto de justificação das teorias científicas. 
Assim, por um lado, está a atividade consistente em descobrir ou enunciar uma teoria 
e que, segundo a opinião generalizada, não é suscetível de uma análise de tipo lógico; 
a única coisa que cabe aqui é mostrar como se gera e se desenvolve o conhecimento 
científico, o que constitui uma tarefa que compete ao sociólogo e ao historiador da 
ciência. Porém, por outro lado, está o procedimento que consiste em justificar e 
validar a teoria, isto é, confrontá-la com os fatos a fim de demonstrar a sua validade; 
esta última tarefa requer uma análise de tipo lógico (ainda que não só lógico) e está 
regida pelas regras do método científico (que portanto não são de aplicação no 
contexto de descobrimento). A distinção pode ser transportada também ao campo da 
argumentação em geral, e ao da argumentação jurídica em particular. [...] Assim, uma 
coisa é o procedimento mediante o qual se estabelece uma determinada premissa ou 
conclusão, e outra coisa é o procedimento consistente em justificar dita premissa ou 
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Razões explicativas, portanto, são aquelas que tentam dar 
conta dos motivos pelos quais uma decisão foi tomada, qual foi sua 
causa, para quê, qual era a finalidade perseguida, cuja resposta pode 
ser procurada em motivos psicológicos, contexto social, circunstâncias 
ideológicas, entre outros. Já as razões justificativas estão relacionadas à 
aceitabilidade ou correção da decisão:

Saliente-se que, em geral, os órgãos jurisdicionais não têm que 
explicar os motivos pelos quais decidiram dessa ou daquela forma, 
devendo apenas justificar suas decisões. [...]. Dizer que o juiz 
tomou sua decisão devido a fortes crenças religiosas ou por razões 
políticas e ideológicas significa enunciar uma razão explicativa, ao 
passo que dizer que o juiz se baseou em determinada interpretação 
de um dispositivo legal significa enunciar uma razão justificativa 
(SERBENA, 2000, p. 123).

A tarefa de enunciar razões justificativas implica a de 
estabelecer como alguém deve se comportar, ou seja, tem uma função 
eminentemente prescritiva. Nesse aspecto o raciocínio justificativo 
está contido na racionalidade prática, que é aquela que não se limita 
a uma tarefa meramente descritiva (como a das ciências naturais), 
donde se pode inferir que a argumentação nas decisões jurídicas não 
se limita a deduções meramente formais, mas abrange principalmente 
um uso prático da razão, conforme salientado por PERELMAN:

[...] admitir a possibilidade de uma justificação racional 
significa admitir ao mesmo tempo um uso prático da razão, não 
limitando esta à faculdade de discernir relações necessárias, nem 
sequer relações referentes ao verdadeiro ou ao falso. Isso porque 
toda justificação racional supõe que raciocinar não é somente 
demonstrar e calcular, é também deliberar, criar e refutar, é 
apresentar razões pró e contra, é, numa palavra, argumentar. A 
ideia de justificação racional e, de fato, inseparável da ideia de 
argumentação racional (PERELMAN, 1996, p. 344).

Segundo Perelman, a “ ... argumentação é uma ação que tende 
sempre a modificar um estado de coisas pré-existente” (PERELMAN, 
1996, p. 61) e que, por isso mesmo, toda a argumentação não é 
concebível senão em função da ação que a prepara ou determina, 

conclusão” (ATIENZA, M. Las razones del derecho: teorías de la argumentación 
jurídica, p. 22).
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sendo impossível considerá-la como um exercício inteiramente 
desligado de toda a preocupação prática (PERELMAN, 1996, p. 
60-66), da mesma forma “...o problema da justificação só surge na 
área prática quando se trata de decisão, de ação, de escolha, fora da 
experiência, que suprime toda possibilidade de decisão e de escolha”. 
(PERELMAN, 1996, p. 186-187) Considere-se, além do mais, que 
“...o objeto da justificação é de ordem prática: justifica-se um ato, um 
comportamento, uma disposição a agir, uma pretensão, uma escolha, 
uma decisão” (PRELMAN, 1996, p. 185), há que se referir que “...
apenas a argumentação [...] permite compreender nossas decisões” 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 53).

Foi dito que as decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais 
(em sentido amplo) só precisam conter razões justificativas. Mas isso 
não quer dizer, contudo, que uma análise do discurso jurídico deva 
excluir do seu campo de observação o contexto de descobrimento, 
uma vez que também a partir de razões explicativas se pode adotar 
uma atitude prescritiva:

A distinção entre contexto de descobrimento e contexto de 
justificação não coincide com a distinção entre discurso descritivo 
e prescritivo, posto que tanto em relação a um quanto ao outro 
contexto se pode adotar uma atitude descritiva ou prescritiva. Por 
exemplo, pode-se decidir quais são os motivos que levaram o juiz a 
ditar uma resolução no sentido indicado (o que significaria explicar 
sua conduta), porém também se pode prescrever ou recomendar 
determinadas mudanças processuais para evitar que as ideologias 
dos juízes (ou dos júris) tenham um peso excessivo nas decisões a 
tomar (por exemplo, fazendo que tenham mais relevância outros 
elementos que moldam parte da decisão, ou propondo ampliar 
as causas de recusa de juízes ou júris). E, por outro lado, pode-
se descrever como de fato o juiz em questão fundamentou a sua 
decisão (se baseou-se no argumento de que – de acordo com a 
Constituição – o valor da vida humana deve prevalecer sobre o 
valor da liberdade pessoal); ou se pode prescrever ou sugerir – o 
que exige por sua vez uma justificação – como o juiz deveria ter 
fundamentado sua decisão (a sua fundamentação deveria ter se 
baseado noutra interpretação da Constituição que subordina o 
valor da vida humana ao valor da liberdade pessoal) (ATIENZA, 
1997, p. 23).



22  
Márcio Ricardo Staffen  |  Neuro José Zambam (Orgs.)

Trata-se, portanto, de analisar não unicamente como se 
justificam de fato as decisões jurídicas (caráter descritivo), mas também 
de como elas deveriam ser justificadas (caráter prescritivo). Resta saber 
se é possível sempre justificar racionalmente uma decisão jurídica.

Contra essa possibilidade se opõem tanto o determinismo 
metodológico8 quanto o decisionismo metodológico (COLEMAN, 
2001).

O determinismo metodológico não se sustenta mais no 
contexto do direito moderno, em que as decisões devem ser motivadas. 
Além do mais, conforme se pode inferir dos resultados trazidos pelo 
famoso debate entre Hart e Dworkin (COLEMAN, 2001), justificar 
uma decisão, em um caso difícil, significa algo mais do que efetuar 
uma operação dedutiva consistente em extrair uma conclusão a partir 
de premissas normativas e fáticas.

Quanto ao decisionismo metodológico, nele pode ser 
enquadrado o realismo norte-americano, em especial o pensamento 
de Jerome FRANK, para quem:

O juiz não parte de alguma regra ou princípio como sua premissa 
maior, toma logo os fatos do caso como premissa menor e chega 
a sua resolução mediante um puro processo de raciocínio. O juiz 
– ou o júri – toma suas decisões de forma irracional – ou, pelo 
menos, arracional – e posteriormente as submetem a um processo 
de racionalização. A decisão, portanto, não se baseia na lógica, mas 
nos impulsos do juiz que estão determinados por fatores políticos, 
econômicos, sociais e, sobretudo, por sua própria idiossincrasia. 
(FRANK, 1963, p. 23).

O pensamento realista, ao banalizar o contexto da justificação, 
comete um grande erro, que consiste, precisamente, em haver “...
confundido o contexto de descobrimento e o contexto de justificação. 
É muito possível que, de fato, as decisões se tomem precisamente 
como eles [os críticos] sugerem, isto é, que o processo mental do juiz 
vá da conclusão às premissas e não ao revés, e inclusive cabe pensar 
que a decisão (ao menos em alguns casos) é, sobretudo, fruto de juízos 

8 Para essa postura as decisões jurídicas não necessitam ser justificadas porque procedem 
de uma autoridade legítima e/ou são o resultado de simples aplicações de normas 
gerais.
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prévios; mas isso não anula a necessidade de justificar a decisão, nem 
tampouco converte essa tarefa em algo impossível” (SERBENA; 
CELLA, 2000, p. 132).

Esse mesmo entendimento é confirmado por Chaïm Perelman, 
para quem, mesmo que as decisões decorram de processos mentais não 
dedutivos que, posteriormente, são reduzidos à forma de dedução, a 
justificação sempre se fará presente:

[...] Acontece, muito amiúde aliás, não sendo isso necessariamente 
deplorável, que mesmo um magistrado conhecedor do direito 
formule seu julgamento em dois tempos, sendo as conclusões 
a princípio inspiradas pelo que lhe parece ser mais conforme a 
seu senso de equidade, vindo a motivação técnica apenas como 
acréscimo. Há que se concluir, nesse caso, que a decisão foi tomada 
sem nenhuma deliberação prévia? De modo algum, pois os prós e 
os contras poderiam ter sido pesados com o maior cuidado, mas 
fora de considerações de técnica jurídica.

[...] o valor retórico de um enunciado não poderia ser anulado 
pelo fato de que se trataria de uma argumentação que se julga 
construída a posteriori, depois que a decisão íntima estava tomada 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 48-49).

O nível mais básico de justificação de uma decisão é o da 
racionalidade lógico-formal, a qual se predica, essencialmente, nesse 
âmbito, de proposições (enunciados), ou melhor, da passagem de 
alguma proposição a outra, isto é, por meio da inferência.

O que interessa aqui é a correção formal dos argumentos.9 Mas 
como se pode verificar esse tipo de correção? Para responder a essa 
questão, veja-se um exemplo retirado do gênero literário policial10 e 
que é assim narrada por Manuel ATIENZA (trata-se do conto A Carta 
Roubada, de Edgard Allan POE):

9 Mesmo sob o ponto de vista psicológico do realismo jurídico, em que o juiz parte 
primeiro da conclusão e só então, mediante um mecanismo de racionalização a 
posteriori, formula as premissas, não fica prejudicada a questão de a inferência estar ou 
não justificada logicamente, já que a justificação lógica, que é de caráter puramente 
formal, deve estar presente em qualquer decisão.

10 Há outras obras ilustradas com numerosos exemplos de argumentos dedutivos, a 
exemplo de WESTON, em especial a análise que é feita, passo a passo, das “deduções”, 
encontradas na obra de Sir Arthur Conan DOYLE, protagonizadas por Sherlock 
Holmes (Cf. WESTON, A. La claves de la argumentación, p. 92-96).
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Auguste Dupin [...] recebe um dia a visita do comissário de 
polícia de Paris que lhe consulta sobre o seguinte problema. Um 
documento da maior importância havia sido roubado nos palácios 
reais. Sabe-se que o autor do roubo é o ministro D., que usa a 
carta como um instrumento de chantagem contra uma dama da 
realeza. O ministro deve ter a carta escondida em algum lugar de 
sua casa, porém o comissário de polícia, apesar de ter efetuado uma 
minuciosa e sistemática busca, não conseguiu encontrá-la. Dupin 
consegue encontrar a carta mediante um processo de raciocínio 
que, grosso modo, é o seguinte: Se a carta estivesse ao alcance dos 
trabalhos de busca, os agentes a teriam descoberto, e como a carta 
deve estar no domicílio do ministro, isso quer dizer que a polícia 
agiu mal na busca. Dupin sabe que o ministro é uma pessoa audaz 
e inteligente e que, ademais, possui não somente uma inteligência 
matemática, como também – se se pode chamar assim – uma 
inteligência poética. O ministro pôde prever, portanto, que a sua 
casa seria revistada pela polícia e que os homens do comissário 
buscariam em todos aqueles lugares em que se poderia supor que 
alguém pudesse deixar um objeto que se deseja ocultar. Dupin 
infere daí que o ministro teve que deixar a carta em um lugar 
muito visível, mas, precisamente por isso, inesperado. Com efeito, 
Dupin encontra a carta em um porta-cartões fixado em uma fita 
azul sobre a chaminé, amarrotada e manchada (como se tratasse 
de algo sem importância) e exibindo um tipo de letra e um selo 
de características opostas às da carta roubada [...]. Dupin explica 
assim o fracasso do comissário: a causa remota de seu fracasso é 
a suposição de que o ministro é um imbecil porque obteve fama 
de poeta. Todos os imbecis são poetas; assim entende o prefeito 
e, por isso, incorre em uma non distributiu medii ao inferir que 
todos os poetas são imbecis (ATIENZA, 1997, p. 26-27).

De acordo com essa narrativa, vê-se, pois, que o erro do 
comissário consistiu em ter inferido da proposição todos os imbecis são 
poetas, a conclusão de que todos os poetas são imbecis.

Do relato se pode verificar que o comissário efetuou um 
argumento logicamente válido, mas a partir de uma premissa falsa:

Todos os poetas são imbecis.

O ministro é um poeta.

Logo, o ministro é um imbecil.
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Formalize-se o silogismo para a forma simbólica:

∆x  Px → Qx

   Pa

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   Qa

O argumento em questão é logicamente válido porque a 
conclusão se infere necessariamente das premissas (REBOUL, 1998, 
p. 100).11

Num silogismo a conclusão já é incluída nas premissas, pois 
a passagem destas àquela é necessária, ou seja, não é possível que as 
premissas sejam verdadeiras e não o seja a conclusão.

Portanto, no exemplo acima se tem um argumento válido 
logicamente, mas com uma premissa falsa. Na sequência da análise 
a partir da narrativa de ATIENZA sobre a obra de POE, imagine-se 
um caso quase que oposto ao do primeiro exemplo, mas que parte de 
premissas verdadeiras (em relação, evidentemente, à narrativa), só que 
se vale de um argumento logicamente inválido:

Todos os imbecis são poetas.

O ministro é um poeta.

Logo, o ministro é um imbecil.12

11 Olivier REBOUL traz alguns exemplos nos quais o silogismo é valido, mas em que 
a conclusão resulta absurda em face da falsidade das premissas: “‘Tudo o que é raro é 
caro; ora, um bom cavalo barato é raro; logo, um bom cavalo barato é caro.’ [Trata-se 
de] um verdadeiro silogismo, perfeitamente válido. Donde vem então o absurdo de 
conclusão? Do fato de que as premissas são falsas, e de que o raciocínio prova isso pelo 
absurdo. Prova que o que é raro nem sempre é caro; ou ainda que um bom cavalo 
barato nem sempre é raro (em caso de má venda, por exemplo). Em suma, não há 
sofisma no sentido estrito, mas um erro que consiste em transformar o provável em 
certo”.

12 Tal silogismo pode ser enquadrado na falácia denominada afirmação do consequente, 
que pode ser ilustrada com o seguinte exemplo trazido por WESTON: “Afirmar o 
consequente. Uma falácia dedutiva da forma: Se p então q; q; logo, p. Por exemplo: 
Se as ruas estão geladas, o correio se demora; o correio se demora; logo, as ruas estão 
geladas. Ambas as premissas podem ser verdadeiras e a conclusão ser, todavia, falsa. 
Ainda que o correio chegue tarde quando as ruas estão geladas, pode chegar tarde 
também por outras razões” (WESTON, A. La claves de la argumentación, p. 128).
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Em notação simbólica:

∆x  Px → Qx

   Qa

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   Pa

No caso, a classe dos imbecis está contida na classe dos poetas, 
mas disso não decorre que, necessariamente, sendo o ministro um 
poeta, tenha que estar também contido na classe dos imbecis. Ele 
poderia muito bem ser um poeta que não é imbecil. Assim, no exemplo 
as premissas são verdadeiras, mas a conclusão é falsa.

Os dois exemplos acima, conforme dito, são quase opostos. 
Não são totalmente opostos porque em ambos a conclusão, que é a 
mesma, é falsa. No próximo exemplo, tanto as premissas quanto a 
conclusão são verdadeiras, só que, no entanto, não se trata de um 
argumento logicamente válido:

Todos os imbecis são poetas.

O ministro é um poeta.

Logo, o ministro não é um imbecil.

 Em notação simbólica:

∆x  Px → Qx

   Qa

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   —Pa

No caso, a classe dos imbecis, tal qual no exemplo anterior, 
está contida na classe dos poetas, mas disso não se segue que, 
necessariamente, o ministro seja um poeta que não é imbecil. Ele 
poderia muito bem ser um poeta enquadrado na categoria dos imbecis, 
resultado que invalidaria a conclusão do caso acima.

Veja-se agora um exemplo de argumento válido logicamente e 
cujas premissas são verdadeiras (e, portanto, também sua conclusão):
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Os ministros que são poetas não são imbecis.

O ministro é um poeta.

Logo, o ministro não é um imbecil.

Em linguagem simbólica:

∆x Px ∧ Qx → —Rx

  Pa ∧ Qa

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   —Ra

Nesse caso, qualquer possível representação das premissas 
conteria também a conclusão.

Essa primeira aproximação ao raciocínio lógico-dedutivo 
permite a verificação de que, quando se passa para o campo das 
argumentações, muitas imprecisões podem surgir. Após definir o que 
vem a ser um argumento lógico, Atienza faz algumas considerações:

Temos uma implicação ou uma inferência lógica ou uma 
argumentação válida (dedutivamente), quando a conclusão 
necessariamente é verdadeira se as premissas são verdadeiras. A 
lógica, a lógica dedutiva, pode se apresentar em forma axiomática 
ou como um sistema de regras de inferência, mas esta segunda 
forma de apresentação é a que melhor se ajusta à maneira natural 
de raciocinar. Isso é assim porque enquanto no modo axiomático 
de deduzir se parte de enunciados formalmente verdadeiros 
(tautologias) e se chega, ao término da dedução, a enunciados 
também formalmente verdadeiros, no modo natural de fazer 
inferências dedutivas se pode partir – e isso é o mais frequente 
– de enunciados indeterminados em seu valor de verdade ou 
inclusive declaradamente falsos e se chegar a enunciados que 
podem ser verdadeiros ou falsos. A única coisa que determina uma 
regra de inferência é que se as premissas são verdadeiras, então 
necessariamente a conclusão também será verdadeira (ATIENZA, 
1997, p. 31).

A lógica dedutiva de primeira ordem só fornece critérios de 
correção formais, mas passa ao largo das questões materiais ou de 
conteúdo que, naturalmente, são relevantes quando se argumenta em 
contextos que não sejam os das ciências formais (lógica e matemática).
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A incapacidade que a lógica formal possui de fornecer critérios 
que determinem a correção material dos argumentos pode levar 
a algumas situações peculiares: a partir de premissas falsas se pode 
argumentar corretamente do ponto de vista lógico e, por outro lado, 
é possível que um argumento seja incorreto do ponto de vista lógico, 
ainda que a conclusão e as premissas sejam verdadeiras ou altamente 
plausíveis.

Em alguns casos, portanto, a lógica surge como um instrumento 
necessário, mas insuficiente, para o controle dos argumentos.13 Há 
casos, no entanto, em que é possível que a lógica (a lógica dedutiva) 
não permita sequer o estabelecimento de requisitos necessários em 
relação ao que deve ser um bom argumento.

Todas essas observações fazem ver que o problema da correção 
ou não dos argumentos implica o problema de como distinguir os 
argumentos corretos dos incorretos, os válidos dos inválidos.

Quanto à validade ou não dos argumentos, a questão mais 
importante é a de distinguir os argumentos manifestamente inválidos 
de outros que, embora pareçam válidos, não o são: as falácias.

Com efeito, os argumentos que são manifestamente inválidos 
não geram maiores problemas, posto que não podem levar a confusões. 
Já quanto às falácias o raciocínio lógico apresenta deficiências. Com 
efeito, pode-se encontrar dois tipos de falácias: as formais14 e as não 
formais. Estas últimas podem, ainda, ser subdivididas em falácias de 
atinência e de ambiguidade.

Nas falácias de atinência as premissas carecem de referibilidade 
em relação às suas conclusões, sendo, portanto, incapazes de estabelecer 
sua verdade. Aqui podem ser enquadradas as falácias que se baseiam 

13 “...um bom argumento deve sê-lo tanto do ponto de vista formal quanto do material” 
(ATIENZA, M., Las razones del derecho: teorías de la argumentación jurídica, p. 
32).

14 Em que estaria enquadrada a afirmação do consequente, anteriormente exemplificada.
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em argumentos ad ignorantiam15, em argumentos ad personam16, ou 
com a petição de princípio.17

Já as falácias de ambiguidade surgem em raciocínios cuja 
formulação contém palavras ambíguas, cujos significados são alterados 
de maneira mais ou menos sutil no curso da argumentação.18

Vale dizer que a lógica formal só fornece critérios para 
desmascarar as denominadas falácias formais.

Outro aspecto que gera insatisfação é o de que a definição 
de argumento válido dedutivamente se refere a proposições que se 
submetem ao critério de verdade e falsidade.

15 “Ad ignorantiam (apelar à ignorância). Arguir que uma afirmação é verdadeira 
somente porque não foi demonstrado que é falsa. Um exemplo clássico é constituído 
pela seguinte declaração do Senador Joseph McCarty quando interrogado da prova 
que sustentava sua acusação de que certa pessoa era comunista: ‘Não tenho muita 
informação sobre isto, exceto a declaração geral da Comissão de que nada existe para 
refutar suas conexões comunistas’” (WESTON, A. La claves de la argumentación, 
p. 127).

16 A lógica clássica denomina esses argumentos como sendo ad hominem, consistentes 
em atacar a pessoa do orador em vez de atacar suas qualificações. Optou-se por usar 
o temo ad persona para evitar confusões com o pensamento de PERELMAN, para 
quem as “...possibilidades de argumentação dependem do que cada qual está disposto 
a conceder, dos valores que reconhece, dos fatos sobre os quais expressa seu acordo; por 
isso, toda argumentação é uma argumentação ad hominem ou ex concessis. (...). Não se 
deve confundir o argumento ad hominem com o argumento ad personam, ou seja, com 
um ataque contra a pessoa do adversário, que visa, essencialmente, à desqualificá-lo. 
A confusão pode estabelecer-se porque as duas espécies de argumentação costumam 
interagir. Aquele cuja tese foi refutada graças a uma argumentação ad hominem vê 
seu prestígio diminuído, mas não esqueçamos de que esta é uma consequência de 
qualquer refutação, seja qual for a técnica utilizada: ‘um erro fatual’ (...) ‘lança um 
homem sábio no ridículo’” (PERELMAN, C., OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado 
da Argumentação: a nova retórica, p. 125-126).

17  A petitio principii consiste no fato de se postular o que se quer provar, “...supõe que o 
interlocutor já aderiu a uma tese que o orador justamente se esforça por fazê-lo admitir” 
(PERELMAN, C., OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado da Argumentação: a nova 
retórica, p. 127), como por exemplo quando se afirma que Deus existe porque é isso 
que diz a bíblia; sendo a bíblia verdadeira exatamente pelo fato de ter sido escrita por 
Deus: “a bíblia é verdade porque Deus a escreveu; a bíblia diz que Deus existe; logo, 
Deus existe” (WESTON, A. La claves de la argumentación, p. 132).

18 Veja-se o exemplo dado por Anthony WESTON: “A: Todo estudo é uma tortura; 
B: Mas e estudar para argumentar? Tu gostas tanto!; A: Bem, isso não é realmente 
estudar. Aqui ‘estudar’ é a palavra equívoca. A resposta de A à objeção de B altera 
de fato o significado de estudar para o de estudar que é uma tortura. Desse modo, a 
primeira afirmação de A permanece verdadeira, mas só ao custo de torná-la trivial” 
(WESTON, A. La claves de la argumentación, p. 132).
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Ocorre que, sob um determinado ponto de vista, não faz 
sentido arguir a verdade ou falsidade de uma norma, seja ela jurídica 
ou moral. Kelsen, por exemplo, afirma que a inferência silogística não 
se aplica às normas:

O pressuposto fundamental dos princípios da Lógica tradicional 
aplicados à verdade de enunciados é que existem enunciados 
verdadeiros e falsos, quer dizer: há enunciados que têm a qualidade 
de ser verdadeiros ou falsos.

Enunciados que são verdadeiros ou falsos são o sentido de atos de 
pensamento. Normas são, porém, o sentido de atos da vontade 
dirigidos à conduta de outrem e, como tais, nem são verdadeiras 
nem falsas e, por conseguinte, não subordinadas aos princípios 
da Lógica tradicional, contanto que estes sejam relacionados com 
verdade ou falsidade.

A expressão linguística de uma norma é um imperativo ou uma 
proposição de dever-ser; e se a aplicabilidade dos princípios lógicos 
de não-contradição e da conclusão é adotada para normas, então 
isto, via de regra, acontece com relação a proposições de dever-
ser. Diz-se, porventura: entre ambas as proposições de dever-ser: 
“um médico deve dizer a verdade a seu paciente, à pergunta deste 
se sua doença, que o médico considera incurável, é incurável”, e 
“o médico não deve dizer a verdade a seu paciente, à pergunta 
deste se sua doença, que o médico considera incurável, é curável”, 
existe uma contradição lógica. E da proposição: “Todas as pessoas 
devem cumprir sua promessa feita a uma outra pessoa” segue-
se logicamente a proposição: “o homem Meier deve cumprir a 
promessa feita à senhora Schulze de com ela se casar”. Mas, não 
se toma em consideração que essas proposições de dever-ser 1) 
são normas válidas de uma Moral positiva, ou seja, de um Direito 
positivo ou 2) são enunciados sobre a validade de tais normas, ou 
se em geral são proposições de dever-ser, nas quais o dever-ser é o 
sentido de um ato de vontade dirigido à conduta de outrem, ou 
proposições de dever-ser que são enunciados sobre um tal sentido 
de atos de vontade. Quer dizer, opera-se 3) com proposições de 
dever-ser, as quais nem são uma nem são outra.

[...].

Se se acredita poder aplicar os princípios lógicos de não-
contradição e da conclusão a normas, embora estas nem sejam 
verdadeiras nem falsas, então não pode haver a relação com a 
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verdade que serve de base a essa aplicação; tem de haver a relação 
com uma outra qualidade da norma. Precisa haver normas que 
tenham esta específica qualidade, e normas que não tenham esta 
qualidade. E esta qualidade das normas precisaria ser análoga à 
verdade dos enunciados.

Os princípios da Lógica do Enunciado, a saber: o princípio de 
não-contradição e a regra da conclusão dizem respeito a relações 
entre enunciados. O problema de uma Lógica das Normas é, 
portanto, o problema da aplicação de princípios (os quais são 
análogos aos princípios da Lógica do Enunciado) à relação entre 
normas. Assim como na hipótese de uma contradição lógica entre 
dois enunciados somente um pode ser verdadeiro, e o outro tem 
de ser falso, então precisaria haver uma relação entre duas normas, 
na qual, se uma tem qualidade análoga à verdade, a outra não 
pode ter esta qualidade. Assim como da verdade de um enunciado 
pode ser logicamente resultada a verdade de um outro enunciado, 
então da qualidade de uma norma análoga à verdade teria de 
resultar esta qualidade de uma outra norma.

Nas diferentes tentativas para provar a aplicabilidade de princípios 
lógicos a normas – como anteriormente mostrado – foram 
seguidos dois caminhos para colocar em analogia com a verdade 
do enunciado: um é a validade da norma; o outro o cumprimento 
da norma.

Com relação ao que diz respeito ao primeiro caminho, já foi 
aqui afirmado que não existe uma analogia entre verdade de um 
enunciado e validade de uma norma, porque validade ou não-
validade de uma norma não é qualidade de uma norma, assim 
como verdade ou falsidade é qualidade de um enunciado. A 
validade de uma norma é sua específica existência ideal, e uma 
norma não-válida, uma norma nula, é uma norma não existente; 
enquanto um enunciado falso é um enunciado existente 
(KELSEN, 1998, p. 263).

Neste sentido a lógica não se aplica às relações entre normas, 
pois as suas regras (da lógica) se aplicam ao silogismo teórico que 
se baseia em um ato de pensamento, mas não ao silogismo prático 
ou normativo (o silogismo em que ao menos uma das premissas e a 
conclusão são normas) que se baseia em um ato de vontade (em uma 
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norma).19

A ideia de que a inferência lógico-dedutiva não se aplica às 
normas pode levar a resultados estranhos. Veja-se, por exemplo, o 
seguinte silogismo (que pode ser retirado de um dos exemplos trazidos 
por Kelsen no texto acima transcrito):

Deves manter suas promessas.

Esta é uma de suas promessas.

Logo, deve manter esta promessa.

Dizer que essa inferência carece de validade lógica efetivamente 
não é algo de fácil assimilação, pois na vida cotidiana geralmente 
se atribui às inferências práticas a mesma validade que teriam as 
inferências teóricas.

Com efeito, se a partir do exemplo acima, A aceita como 
moralmente obrigatória a regra de que se devem manter as promessas 
(todas as promessas e em qualquer circunstância) e aceita como 
verdadeiro o fato de que prometeu a B que o iria levar ao cinema 
na tarde de domingo, e no entanto sustenta também que, apesar 
disso, não considera que deva levar a B ao cinema no dia prometido, 
forçosamente teria que concluir que seu comportamento seria tão 
irracional quanto o de quem considera como enunciados verdadeiros 
os seguintes: os ministros que são poetas não são imbecis; X é um ministro 
que é poeta; mas que no entanto não está disposto a aceitar que X não 
é imbecil. Naturalmente, é possível que essas duas situações (inclusive 
a segunda) se deem de fato, mas isso não parece ter nenhuma relação 
com a lógica que, como na gramática, é uma disciplina prescritiva: 
não diz como os homens pensam ou raciocinam de fato, mas sim 
como deveriam fazê-lo.20

19 Segundo KELSEN: “A palavra ‘norma’ procede do latim: norma, e na língua alemã 
tomou o caráter de uma palavra de origem estrangeira — se bem que não em caráter 
exclusivo, todavia primacial. Com o termo se designa um mandamento, uma 
prescrição, uma ordem” (KELSEN, H. Teoria geral das normas, p. 1).

20 Vale dizer que desde ARISTÓTELES até RUSSEL e o primeiro WITTGENSTEIN, 
a lógica tinha um sentido eminentemente prescritivo, o que deixou de ser regra a 
partir do desenvolvimento do infindável número de sistemas lógicos ou diversas 
lógicas existentes atualmente.



  33
Direito, Democracia e Sustentabilidade

De fato, os enunciados prescritivos se referem ao âmbito 
do dever-ser; não tendo, portanto, nenhum compromisso com a 
realidade. É precisamente nesse aspecto que se diferenciam o princípio 
da causalidade (em que pode atuar a lógica dedutiva) e o princípio da 
imputação (causalidade jurídica) de que fala Kelsen em suas obras:

[...] A lei da natureza estabelece que, se A é, B é (ou será). A 
regra de Direito diz: se A é, B deve ser. A regra de Direito é 
uma norma (no sentido descritivo do termo). O significado da 
conexão estabelecida pela lei da natureza entre dois elementos é 
o ‘é’, ao passo que o significado da conexão estabelecida entre 
dois elementos pela regra do Direito é o ‘deve ser’. O princípio 
segundo o qual a ciência natural descreve seus objetos é o da 
causalidade; o princípio segundo o qual a ciência jurídica descreve 
seu objetivo é o da imputação.

[...] A regra normativa ‘se alguém roubar, deve ser punido’ 
permanece válida mesmo se, num dado caso, um ladrão não for 
punido [...]. Como a norma não é um enunciado de realidade, 
nenhum enunciado de um fato real pode estar em contradição 
com a norma (KELSEN, 1998, p. 64-65).

No entanto, os autores que sustentam a tese de que a lógica 
não se aplica às normas não levam em conta que há, na verdade, dois 
aspectos em torno dessa questão.

Por um lado, está a questão de se a relação que as normas válidas 
(aquelas que passaram pelo teste de pedigree) guardam entre si são de 
tipo lógico. É claro que nesse ponto têm razão aqueles autores, pois 
obviamente é possível que haja, num sistema, normas contraditórias 
(incompatíveis) entre si:

[...] Diz-se que um ordenamento jurídico constitui um 
sistema porque não podem coexistir nele normas incompatíveis. 
Aqui, ‘sistema’ equivale à validade do princípio que exclui a 
incompatibilidade das normas. Se num ordenamento vêm a 
existir normas incompatíveis, uma das duas ou ambas devem 
ser eliminadas. Se isso é verdade, quer dizer que as normas de 
um ordenamento têm um certo relacionamento entre si, e esse 
relacionamento é o relacionamento de compatibilidade, que 
implica a exclusão da incompatibilidade. Note-se porém que 
dizer que as normas devam ser compatíveis não quer dizer que 
se encaixem umas nas outras, isto é, que constituam um sistema 
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dedutivo perfeito. Nesse terceiro sentido de sistema, o sistema 
jurídico não é um sentido dedutivo, como no primeiro sentido: é 
um sistema num sentido menos incisivo, se se quiser, num sentido 
negativo, isto é, uma ordem que exclui a incompatibilidade 
das suas partes simples. Duas proposições como: ‘O quadro 
negro é negro’ e ‘O café é amargo’ são compatíveis, mas não se 
encaixam uma na outra. Portanto, não é exato falar, como se 
faz frequentemente, de coerência do ordenamento jurídico, no 
seu conjunto; pode-se falar de exigência de coerência somente 
entre suas partes simples. Num sistema dedutivo, se aparecer 
uma contradição, todo o sistema ruirá. Num sistema jurídico, a 
admissão do princípio que exclui a incompatibilidade tem por 
consequência, em caso de incompatibilidade de duas normas, não 
mais a queda de todo o sistema, mas somente de uma das duas 
normas ou no máximo das duas (BOBBIO, 1998, p. 80).

Com efeito, ainda que não seja desejável, normas incompatíveis 
entre si podem coexistir num mesmo sistema normativo sem que isso 
implique o colapso do sistema. Assim, tanto a norma que afirma que 
se devam cumprir todas as promessas quanto a norma que diz que não 
há por que cumprir a promessa efetuada a B são absorvíveis no sistema.

Portanto, no que tange à relação entre normas, não há dúvidas 
de que a lógica formal não se aplica, ao menos no que tange à acepção 
forte do primado da não contradição.

Mas existe ainda uma outra questão: é possível inferir 
validamente uma norma de outra? A resposta a essa pergunta 
independe da anterior e aqui a resposta pode ser afirmativa, desde 
que se faça uma pequena correção na noção do que vem a ser um 
argumento dedutivo válido.21

Ora, o problema que se levantou residia na definição de 
argumento dedutivo antes adotada, a qual se chocava com a opinião 
generalizada – ainda que não unânime – de que as normas jurídicas 
não podem ser submetidas a critérios de verdade ou falsidade.

Sendo assim, cabe fazer uma correção no conceito de argumento 
dedutivo, que poderá ser enunciado pela forma que segue: haverá uma 
implicação ou uma inferência lógica ou uma argumentação válida 

21 Que, segundo a definição exposta acima, seriam os argumentos referentes a 
proposições (premissas e conclusões) que podem ser verdadeiras ou falsas.
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(dedutivamente) quando a conclusão necessariamente for verdadeira22 
se as premissas forem verdadeiras.23

Mas ainda com essa nova definição os problemas não são 
todos resolvidos. Já foi mencionado que a lógica está limitada ao seu 
caráter formal.24 Há ainda um outro aspecto, o qual está vinculado ao 
caráter dedutivo da lógica25, ou seja, o caráter de necessidade inerente à 
passagem das premissas à conclusão.

Retome-se o exemplo do documento roubado, a partir do 
qual se poderia sintetizar assim os argumentos que permitiram ao Sr. 
Dupin solucionar o mistério:

O ministro é um homem audaz e inteligente.

O ministro sabia que sua casa seria revistada.

O ministro sabia que a polícia daria busca em todos os lugares em 
que a carta pudesse ter sido ocultada.

Logo, o ministro deve ter deixado a carta em um lugar tão visível 
que, precisamente por isso, ela passasse despercebida aos homens 
do comissário.

Ora, este último não é, obviamente, um argumento dedutivo, 
já que a passagem das premissas à conclusão não é necessária, mas tão-
somente provável ou plausível.

Podia ser que o ministro deixasse, por exemplo, a carta com um 
de seus amigos ou, ainda, que ela tivesse sido mesmo bem escondida a 
ponto de a polícia não ter a capacidade de a encontrar, e por aí afora. A 
esse tipo de argumento, em que a passagem das premissas à conclusão 
não se produz necessariamente, são comumente denominados 
argumentos indutivos e não dedutivos. Porém, nesse caso específico 
não se está diante da passagem do particular para o geral, mas sim de 
uma indução em que se dá a passagem de um particular a outro. Nem 
por isso o argumento deixa de ser bom, pois há muitas ocasiões em que 

22 Se se quiser correta, justa, válida etc.
23 Se se quiser corretas, justas, válidas etc.
24 Não dá conta, por exemplo, das falácias materiais; e pode haver um raciocínio 

logicamente válido, ainda que suas premissas sejam falsas.
25 A dedução não é uma característica necessária da lógica, pois além dela existem ainda 

as lógicas indutivas, entre outras.
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surge a necessidade de argumentar (inclusive na esfera do direito), sem 
que, no entanto, seja possível recorrer a argumentos de tipo dedutivo.

Imagine-se o seguinte exemplo:26 A e B são acusados pela 
prática de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo x do Código 
Penal, tendo sido condenados à pena de oito anos de reclusão.

Aos fatos: A droga que foi localizada pela polícia estava 
escondida no colchão de uma cama de casal. A e B (um homem e 
uma mulher, respectivamente), estavam presentes na casa por ocasião 
da diligência de busca que fora efetuada pela polícia. Os indiciados 
A e B sustentam que, embora vivam juntos na mesma residência, 
só têm entre si uma relação de amizade e, além do mais, utilizam-
se de quartos distintos, de modo que B não tinha conhecimento da 
existência da droga que fora encontrada.

Como consequência, o advogado de defesa pede a absolvição 
da mulher. A sentença, no entanto, durante a sua fundamentação, 
considera como fato provado que A e B compartilhavam do mesmo 
quarto e que, em consequência, B tinha conhecimento e participara 
sim da atividade de tráfico de drogas que estava sendo imputada a 
ambos.

A justificativa da sentença é a seguinte: os acusados (A e B) 
compartilhavam o quarto referido, como demonstra – e apesar das 
alegações em contrário dos acusados durante o inquérito, em que 
alegaram que não passavam de simples amigos – o testemunho dos 
policiais que efetuaram a busca davam conta de que havia uma única 
cama desfeita (diga-se que a busca teve lugar às seis horas da manhã) e 
em cujo quarto estavam todos os objetos pessoais dos acusados; além 
do que, quando A estava sob regime de prisão preventiva, em um 
escrito dirigido ao promotor e juntado aos autos, referia-se a B como 
sendo sua mulher. O caso pode ser assim esquematizado:

Só havia uma cama desfeita na casa.

Eram seis horas da manhã quando ocorreu a busca.

26 O exemplo é colhido, ainda que não de forma literal, da sentença número 477/89 
proferida pela Audiência Provincial de Alicante (Catalunha, Espanha), citada por 
ATIENZA, M. Las razones del derecho: teorías de la argumentación jurídica, p. 
37-42.
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Todas as roupas e todos os objetos pessoais de A e B estavam no 
mesmo quarto em que se encontrava a cama.

Meses depois A se refere a B como minha mulher.

Logo, na época em que se efetuara a busca, A e B mantinham 
relações íntimas (e, em consequência, B conhecia a existência da 
droga).

Da mesma forma que no raciocínio do Sr. Dupin, o argumento 
acima não tem caráter dedutivo, pois a passagem das premissas à 
conclusão não é necessária, ainda que altamente provável. Se se aceita 
a verdade das premissas, então há uma forte razão para aceitar também 
a conclusão, apesar de não se poder afirmá-la com certeza absoluta: 
teoricamente, é possível que B tivesse acabado de chegar em cada às 
seis horas da manhã, que seus objetos pessoais estivessem no quarto de 
A porque se preparava para limpar seus armários e que, somente após 
a detenção de ambos é que sua amizade se transformara numa relação 
mais íntima.

Certamente, o argumento guarda uma grande semelhança 
com aquele efetuado por Dupin. Mas não é de todo semelhante: é 
certo que tanto Dupin quanto o juiz da sentença se guiam, em suas 
argumentações, a partir do que se pode denominar como regras de 
experiência (as quais têm um papel semelhante às regras de inferência 
dos argumentos dedutivos). No entanto, os magistrados não podem 
se servir, para esses casos, unicamente das regras de experiência, pois 
eles estão vinculados (à diferença do detetive Dupin) pelas regras 
processuais de valoração da prova.

Por exemplo, um juiz pode estar pessoalmente convencido de 
que também B conhecia a existência da droga (da mesma forma que 
Dupin estava convencido de onde deveria estar a carta roubada) e, no 
entanto, não considerar isso como um fato provado, pois o princípio 
de presunção de inocência (tal e qual ele o interpreta) exige que a 
certeza sobre os fatos seja absoluta, não se admitindo que sejam apenas 
altamente prováveis.

E mesmo que haja razões para não interpretar assim o princípio 
de presunção de inocência (pois, do contrário, seriam realmente muito 
poucos os atos delituosos que pudessem ser considerado provados), o 
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que interessa aqui é mostrar uma peculiaridade do raciocínio jurídico, 
que é o seu caráter altamente institucionalizado.

Se agora se quisésse demonstrar esquematicamente o tipo 
de raciocínio utilizado na sentença acima exemplificada, a seguinte 
formulação poderia ser proposta:

Aqueles que realizarem atos de tráfico de drogas deverão ser 
punidos, de acordo com a lei penal, com a pena de reclusão.

A e B efetuaram esse tipo de ação.

Logo, A e B devem ser punidos com a pena de reclusão.

Em linguagem simbólica:

∆x Px ∧ Qx → ORx

Pa ∧ Qa ∧ Pb ∧ Qb

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   Ora ∧ ORb

 Pode-se simplificar ainda:

∆x Px → OQx

  Pa

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   OQa

A esse tipo de esquema lógico se denomina usualmente de 
silogismo judicial ou silogismo jurídico. Ele serve como esquema, 
também, para os chamados silogismos práticos ou normativos.

A primeira premissa enuncia uma norma geral e abstrata em 
que uma hipótese de fato (x é uma variável de indivíduo e P uma letra 
predicativa) aparece como condição para uma consequência jurídica; 
o símbolo O indica que a consequência (R) deve em geral (pode se 
tratar de uma obrigação, de uma proibição ou de uma permissão) se 
seguir quando se realiza a hipótese de fato, ainda que seja possível que 
na realidade isso não se dê.
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A segunda premissa representa a situação em que se produziu 
um determinado fato (a é um indivíduo concreto donde se predica a 
propriedade P), que se subsume à hipótese da norma. E a conclusão 
estabelece que a a se deve aplicar a consequência jurídica prevista pela 
norma.

O esquema em questão traz alguns inconvenientes. O primeiro 
deles é que há hipóteses (como no exemplo acima) em que a conclusão 
do silogismo não representa a conclusão ou a parte dispositiva da 
sentença, mas sim uma etapa prévia para que se chegue à decisão.

Na sentença do caso hipotético tomado como exemplo, a 
parte dispositiva não estabelece simplesmente que A e B devem 
ser condenados à pena de reclusão, mas também especifica a pena 
concreta: oito anos de reclusão. Assim, o argumento anterior pode ser 
completado com o seguinte:

A e B devem ser condenados à pena de reclusão.

Na prática de referido delito, não ocorreram circunstâncias 
modificativas da responsabilidade criminal.

Quando não concorrem circunstâncias modificativas da 
responsabilidade criminal, os tribunais impõem (em conformidade 
com a lei) a pena em grau mínimo ou médio, dada a gravidade do 
fato e a personalidade do delinquente.

Logo, A e B devem ser condenados à pena de oito anos de reclusão 
(que seria o mínimo da pena permitido por lei).

Esse tipo de raciocínio não é dedutivo, pois a passagem das 
premissas à conclusão não tem caráter necessário (o tribunal poderia 
ter imposto uma pena de até doze anos, por exemplo, sem infringir a 
lei, isto é, sem contradizer as premissas; no caso da pena máxima para 
esse tipo de crime ser de doze anos).27

27 Trata-se, portanto, de uma racionalidade prática – que afinal se dá tanto nas decisões 
judiciais quanto naqueles casos em que se discute a implantação de uma lei, entre 
outros – conforme aduz PERELMAN: “Se procurarmos um exemplo patente de 
raciocínio prático, nós o encontraremos na sentença ou no aresto de um tribunal, 
que indica, além do decisório (o dispositivo), os motivos que justificam o dispositivo 
adotado pelo juiz, os considerandos, que indicam as razões pelas quais o julgado não é 
ilegal nem arbitrário, devendo também descartar as objeções apresentadas contra esta 
ou aquela premissa do raciocínio... Outro exemplo de raciocínio prático é fornecido 
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Poderia ser considerado, entretanto, como dedutivo (todo 
argumento indutivo pode se converter em dedutivo se invocar as 
premissas adequadas) se se tomar como incorporada, na argumentação 
anterior, a seguinte premissa:

A escassa gravidade do fato e a personalidade não especialmente 
perigosa do delinquente impõem a necessidade de aplicação da 
pena mínima permitida por lei.

Essa última premissa não enuncia mais uma norma do direito 
vigente, não supõe tampouco a constatação de que se tenha produzido 
um determinado fato, mas sim que o seu fundamento é, em verdade, 
derivado de juízos de valor, pois gravidade do fato e personalidade 
do delinquente não são termos que se referem a fatos objetivos ou 
verificáveis de alguma maneira. No estabelecimento dessa premissa 
poder-se-ia dizer que o arbítrio do juiz tem um papel fundamental.

Isso demonstra que o silogismo judicial não permite a 
reconstrução satisfatória da argumentação jurídica, pois a) as premissas 
de que se parte – como no caso exemplificado – podem necessitar, por 
sua vez, de justificação; e b) porque a argumentação jurídica parte 
normalmente de entimemas.28 Um argumento entimemático pode 

por um projeto de lei precedido de um preâmbulo, pois este não fornece as premissas 
a partir das quais ele teria sido inferido, mas sim as razões que militam em favor de sua 
adoção. Vê-se que o raciocínio prático pode redundar, quer numa decisão referente 
a uma única situação concreta (o caso do juiz), quer numa decisão de princípio, 
que regulamenta grande número de situações (caso do legislador)” (PERELMAN, C. 
Ética e direito, p. 279).

28 Segundo ARISTÓTELES, há duas estruturas argumentativas: o exemplo, que vai 
do particular ao geral, do fato à regra, sendo, portanto uma indução; e o entimema, 
que vai do geral ao particular, sendo portanto uma dedução. Os entimemas são 
silogismos que partem, no entanto, de opiniões geralmente aceitas, os éndoxa: “O 
raciocínio é uma ‘demonstração’ quando as premissas das quais parte são verdadeiras 
e primeiras, ou quando o conhecimento que delas temos provém originariamente de 
premissas primeiras e verdadeiras: e, por outro lado, o raciocínio é ‘dialético’ quando parte 
de opiniões geralmente aceitas (éndoxa). São ‘verdadeiras’ e ‘primeiras’ aquelas coisas nas 
quais acreditamos (pistin) em virtude de nenhuma outra coisa que não seja elas próprias; 
pois, no tocante aos primeiros princípios da ciência, é descabido buscar mais além o porquê 
e as razões dos mesmos; cada um dos primeiros princípios deve impor a convicção da sua 
verdade em si mesmo e por si mesmo. São, por outro lado, opiniões ‘geralmente aceitas’ 
(éndoxa) aquelas que todo mundo admite (ta dokoúnta), ou a maioria das pessoas, ou 
os filósofos — em outras palavras: todos, ou a maioria, ou os mais notáveis e eminentes 
(éndoxoi)” (ARISTÓTELES. Tópicos, citado por BERTI, Enrico. As razões de 
aristóteles, p. 24). Veja-se ainda os seguintes exemplos trazidos por REBOUL: 
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ser posto sempre em forma dedutiva, mas isso supõe a introdução 
de novas premissas às explicitamente formuladas, o que significa 
reconstruir, não reproduzir, um processo argumentativo.

Outro aspecto a ser considerado é que, enquanto a conclusão 
do silogismo judicial se dá pela expressão de um enunciado normativo 
que estabelece, por exemplo, que A e B devem ser condenados, a parte 
dispositiva da sentença não só chega a essa conclusão, mas daí passa à 
ação, condenando efetivamente A e B.

Essa distinção entre o enunciado normativo e o enunciado 
performático (o ato linguístico da condenação em que consiste 
propriamente a decisão), implica a passagem do plano do discurso para 
o plano da ação, ou seja, é dado um salto que extrapola a competência 
da lógica.

Há, ainda, outras características da argumentação jurídica. 
Conforme visto anteriormente, o estabelecimento da premissa menor 
do silogismo judicial, a premissa fática, pode ser o resultado de um 

“... As premissas prováveis dos entimemas são: ou verossimilhanças (eikota), como 
por exemplo que um filho ama o pai, ou indícios seguros, como por exemplo que 
uma mulher que aleita teve um filho, ou indícios simples, como por exemplo que 
a presença de cinza indica que houve fogo” (REBOUL, O. Introdução à retórica, 
p. 49). Vale dizer, a esse respeito, que não é em todos os casos de entimemas, na 
filosofia de ARISTÓTELES, que das premissas seguem necessariamente a conclusão, 
conforme salientado por BERTI: “Entre as premissas dos entimemas há, pois, 
algumas, poucas na verdade, das quais a conclusão se segue necessariamente, e outras, 
a maior parte, das quais a conclusão se segue apenas geralmente. As primeiras são os 
‘signos’ (seméia), as segundas são os ‘prováveis’ (eikóta); mas, a rigor, a conclusão não 
se segue de todos os signos, mas apenas de alguns, que tomam o nome de ‘provas’ 
(tekméria): por exemplo, o fato de que alguém tenha febre é um signo do qual se 
segue necessariamente que está doente, ou o fato de que uma mulher tenha leite é um 
signo do qual se segue necessariamente que ela deu à luz. Ao contrário, os signos dos 
quais a conclusão não se segue necessariamente não têm um nome particular, mas 
dividem-se naqueles que vão do particular ao universal (por exemplo, o fato de que 
Sócrates era sábio e também justo é um signo do qual não se segue necessariamente 
que todos os sábios são justos). As provas são irrefutáveis (ályta), enquanto os outros 
signos são refutáveis (lytá), inclusive no caso de a conclusão que se extrai delas ser 
verdadeira” (BERTI, E. As razões de aristóteles, p. 182). Enfim, segundo WARAT, 
“o pensamento argumentativo organiza-se a partir de entimemas e, portanto, não 
permite o controle lógico das evidências que postula. Para os aristotélicos, o entimema 
é um silogismo fundamentado a partir da verossimilhança, ou seja, uma afirmação 
das verdades desenvolvida à margem das demonstrações lógicas e apoiada unicamente 
ao nível do pensamento popular, das crenças socialmente estereotipadas” (WARAT, 
L.A. O direito e sua linguagem, p. 87).
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raciocínio de tipo não dedutivo. O mesmo pode ocorrer em relação ao 
estabelecimento da premissa maior, a premissa normativa. Um bom 
exemplo disso é a utilização do raciocínio por analogia, o que pode 
ser ilustrado a partir do caso concreto que será narrado na sequência.

Em um acórdão de 21 de junho de 200029, o Supremo 
Tribunal Federal - STF entendeu que o princípio constitucional 
de inviolabilidade de domicílio se estende também ao consultório 
profissional de cirurgião-dentista.

O consultório de um profissional liberal é inviolável da mesma 
forma que o é a residência de uma pessoa natural. Em consequência, 
o acusado foi absolvido do crime a ele imputado sob o fundamento 
de que as provas obtidas ilicitamente não poderiam ter sido utilizadas 
para o incriminar.

No caso em questão, as provas que incriminavam o dentista 
haviam sido obtidas a partir do arrombamento de um cofre situado 
no interior de seu consultório, com a violação, assim, do preceito 
constitucional que garante a inviolabilidade do domicílio, pois, 
segundo o STF, “para os fins da proteção constitucional a que se refere 
o art. 5o, XI, da Carta Política, o conceito normativo de ‘casa’ revela-
se abrangente e, por estender-se a qualquer compartimento privado 
onde alguém exerce profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4o, III), 
compreende os consultórios profissionais dos cirurgiões-dentistas”. 
Veja-se o esquema do argumento por analogia contido no acórdão:

A residência de uma pessoa natural é inviolável.

O consultório profissional de um cirurgião-dentista (ou 
estabelecimentos de profissionais liberais) é semelhante à 
residência de uma pessoa natural.

29 No Recurso Extraordinário - RExt 251.445-GO, julgado em 21.jun.2000, relatado 
pelo Ministro Celso de Mello, publicado no Diário de Justiça da União de 03.ago.2000, 
o Supremo Tribunal Federal - STF proferiu acórdão com a seguinte ementa: “PROVA 
ILÍCITA. MATERIAL FOTOGRÁFICO QUE COMPROVARIA A PRÁTICA 
DELITUOSA (LEI Nº 8.069/90, ART. 241). FOTOS QUE FORAM FURTADAS 
DO CONSULTÓRIO PROFISSIONAL DO RÉU E QUE, ENTREGUES À 
POLÍCIA PELO AUTOR DO FURTO, FORAM UTILIZADAS CONTRA O 
ACUSADO, PARA INCRIMINÁ-LO. INADMISSIBILIDADE (CF, ART. 5º, 
LVI).”
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Logo, o consultório profissional de um cirurgião-dentista é 
inviolável.

Em linguagem simbólica:

∆x Px → OQx

∆x Rx → P’x

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

∆x Rx → OQx

A conclusão não se segue dedutivamente das premissas (P’= 
semelhante a P), mas o argumento pode se fazer dedutivo se se 
introduz uma nova premissa que estabeleça que tanto a residência de 
uma pessoa natural quanto os locais a ela semelhantes são invioláveis 
(∆x Px ∨ P’x → OQx), isto é, dá-se um passo no sentido de generalizar 
ou de estender uma norma legalmente estabelecida a casos não 
expressamente previstos.30

Outro dos argumentos que se utiliza com certa frequência para 
estabelecer a premissa normativa – nos casos em que não se pode partir 
simplesmente das normas legalmente fixadas – é a redução ao absurdo.

Esse argumento tem, em princípio, uma forma dedutiva, mas 
a redução ao absurdo, tal qual é comumente utilizada pelos juristas, 
vai além de uma simples dedução, por duas razões: em primeiro 
lugar porque, frequentemente, deve-se entender que determinadas 
premissas estão implícitas (e sem elas não se teria a forma dedutiva 
do argumento)31; e, em segundo lugar, porque a noção de absurdo 
utilizada pelos juristas não coincide exatamente com a de contradição 
lógica, mas sim com a ideia de consequência inaceitável.

30 Outro exemplo de raciocínio por analogia, com a correspondente análise lógico-
simbólica, pode ser encontrado em ATIENZA, M. Las razones del derecho: teorías 
de la argumentación jurídica, p. 43-44.

31 Para provar p; assume-se ~p (ou seja, que p é falso, sendo essa a premissa que 
estaria implícita); daí se deriva uma implicação q; demonstra-se então que q é 
falso (contraditório, estúpido, absurdo); e se conclui: p. Segundo WESTON: “Os 
argumentos mediante reductio (...) estabelecem, pois, suas conclusões mostrando que 
a negação da conclusão conduz ao absurdo. Não se pode fazer outra coisa senão aceitar 
a conclusão, sugere o argumento” (WESTON, A. La claves de la argumentación, p. 
90).
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Pois bem, nas páginas antecedentes foram vistos alguns 
exemplos de raciocínios jurídicos que trazem consigo esquemas de 
justificação (argumentos dedutivos e indutivos, silogismo judicial, 
raciocínio por analogia etc.), além de ter sido analisado como se dá 
uma inferência lógica num silogismo prático, ou seja, como se justifica 
dedutivamente a passagem que vai de uma premissa normativa e 
uma premissa fática a uma conclusão normativa (com a correção do 
conceito formal de argumento dedutivo).

Todos esses esquemas mostram como o nível de racionalidade 
lógico-formal, que é o mais básico no âmbito da argumentação, é 
operado no contexto de aplicação do direito. A esse nível básico de 
racionalidade devem convergir todas as decisões judiciais, pois uma 
sentença não estará justificada – posto que irracional – se não tiver 
uma forma dedutiva.

Nos casos rotineiros, considerados fáceis32, o trabalho 
argumentativo do juiz se reduz a efetuar uma inferência de tipo 
dedutivo.33 Porém há também casos difíceis, cuja solução não 
depende só da justificação de tipo dedutivo, que nesses casos se revela 
insuficiente.

Ora, quem tiver a pretensão de se valer apenas da lógica dedutiva 
para raciocinar juridicamente, ou que veja nela o único mecanismo 
de controle racional, ficará vulnerável, pelo menos, aos seguintes 
problemas:34 a lógica dedutiva a) não diz nada sobre como devem ser 
estabelecidas as premissas, isto é, parte-se delas como algo já dado; 

32 Mencione-se o debate entre HART e DWORKIN, em que há a distinção entre casos 
fáceis e difíceis, sendo que sobre esses últimos é que as preocupações deveriam se 
voltar: há aí discricionariedade do juiz ou é sempre possível chegar a uma solução 
correta?

33 Não que nesses casos a tarefa seja simples, pois na realidade pode ocorrer mais 
complicações que o esquema sugere. Segundo ALEXY: “... Enquanto no silogismo 
a passagem das premissas à conclusão é necessária, o mesmo não ocorre quando se 
trata de passar de um argumento a uma decisão. Essa passagem não pode ser de modo 
algum necessária, pois, se o fosse, não nos encontraríamos de modo algum frente 
a uma decisão, que supõe sempre a possibilidade de decidir de outra maneira ou 
de não tomar nenhuma decisão” (ALEXY, Robert. Teoría del discurso y derechos 
humanos, p. 26).

34  Na verdade, os limites não estão na lógica, mas no uso que se quer fazer dela (ou nos 
objetivos ou no alcance que se espera que ela atinja).
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b) também não diz nada sobre o modo pelo qual se deve passar das 
premissas à conclusão, sendo que se limita unicamente a dar critérios 
que digam se uma determinada passagem está ou não autorizada35; 
c) é duvidoso – ou ao menos, muitas vezes se duvidou36 – que haja 
uma inferência normativa, isto é, uma inferência em que ao menos 
uma das premissas e a conclusão sejam normas, como ocorre com o 
silogismo judicial (ou, em geral, com o silogismo prático-normativo); 
d) só fornece critérios formais de correção: um juiz que utilize como 
premissas, por um lado, uma norma manifestamente inválida e, por 
outro, um relato de fatos que contradiz frontalmente a realidade, não 
estaria atentando contra a lógica; e) não permite considerar como 
válidos os argumentos fundados em hipóteses em que a passagem das 
premissas à conclusão não tenha caráter necessário, ainda que seja 
altamente plausível; f ) não dá conta de uma das formas mais típicas 
de argumentar em direito (e fora dele também): a analogia37; e g) não 
determina, na melhor das hipóteses, a decisão enquanto tal38, mas 
tão somente o enunciado normativo que é a conclusão do silogismo 
judicial:39 a hipótese de um enunciado em que se infere que “devo 
condenar x a uma pena y, mas não o condeno”, não traduz nenhuma 
contradição lógica, mas somente pragmática (performática).

35 Portanto, sem valor heurístico, senão de prova, de modo que não opera no contexto 
do descobrimento, limitando-se ao de justificação.

36 Segundo KELSEN: “Na literatura jurídica, de vez em quando defende-se a opinião 
de que a Lógica usada na Ciência do Direito – especialmente para as normas jurídicas 
– não é a Lógica Formal Geral, mas uma desta diferente, especificamente uma 
Lógica ‘Jurídica’. A opinião é contestada. O logicista polonês, Kalinowski, recusa-a 
decididamente. O filósofo belga, Ch. Perelman intervém, resoluto, em favor dela. 
Para a existência de uma lógica especificamente jurídica argumenta-se, sobretudo, 
com a chamada conclusão analógica, usada por juristas, e o por eles repetidamente 
empregado argumentum a maiore ad minus. (...). ...não se pode falar, especificamente, 
de uma Lógica ‘Jurídica’. É a Lógica Geral que tem aplicação tanto às proposições 
descritivas da Ciência do Direito – até onde a Lógica Geral é aqui aplicável – quanto 
às prescribentes normas do Direito. (...) ‘Lógica Jurídica, como eu a entendo, é Lógica 
Formal empregada no raciocínio jurídico. – Não constitui um ramo especial, mas 
é uma das aplicações especiais da Lógica Formal” (KELSEN, H. Teoria geral das 
normas, p. 344 e 349).

37 Cf. o uso da lógica formal nos raciocínios por analogia em ALCHOURRON, 
C.E., BULYGIN, E. Análisis lógico y derecho. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991.

38 Por exemplo, condeno x a uma pena y.
39 Por exemplo, devo condenar x a uma pena y.
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Essas limitações do método dedutivo não passaram 
despercebidas por Karl ENGISH, que, no entanto, reconhece, citando 
Ülrich KLUG, a sua importância necessária e insubstituível:

... Relativamente a este silogismo vale aquilo que KLUG diz 
com inteira razão da tarefa da lógica formal relativamente ao 
conhecimento jurídico: que ela tem ‘uma importância necessária 
e, portanto, insubstituível, no entanto não tem ao mesmo 
tempo uma importância bastante’. Em particular deve insistente 
e expressamente acentuar-se que a ‘trivial’ dedução a partir da 
premissa maior e da premissa menor não diz absolutamente nada 
sobre a dificuldade e a sutileza da elaboração daquelas mesmas 
premissas.” (ENGISH, 1996, p. 383).

Conhecidas, portanto, as insuficiências da justificação de tipo 
dedutivo, conclui-se que “...nos casos difíceis o estabelecimento da 
premissa normativa e/ou da premissa fática implica uma questão 
problemática, fazendo-se necessários argumentos adicionais em 
favor das premissas que se pretenda utilizar, argumentos esses 
que provavelmente não serão puramente dedutivos” (SERBENA; 
CELLA, 2000, p. 124). A fim de diferenciar as justificações de 
primeiro tipo (inferências dedutivas) dessas últimas (que necessitam 
de razões adicionais que vão além da lógica em sentido estrito), Jerzy 
WRÓBLEWSKI as separou em justificação interna e justificação 
externa, respectivamente. Segundo Wróblewski:

A justificação em forma silogística é uma justificação interna 
porque nela a fortaleza das premissas não é submetida à prova. O 
papel da justificação externa é, naturalmente, enorme, mas este 
não pode se realizar com instrumentos lógico-formais. O papel 
da lógica informal ou da argumentação não está limitado ao uso 
da justificação silogística. Ao contrário, esta justificação poderá 
servir como argumento a favor do papel decisivo das valorações 
e das eleições na determinação das premissas da decisão judicial 
(WRÓBLEWSKI, p. 84).

A justificação interna, portanto, está relacionada a questões 
como a de se uma decisão foi corretamente inferida das premissas 
(parte, portanto, de premissas já dadas ou aceitas. Nenhuma decisão, 
depois de fixadas as suas premissas, pode prescindir desse tipo de 
justificação), e a justificação externa diz respeito à correta adoção das 
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premissas (a justificação de seu estabelecimento ou de sua escolha).

Conclusão

É possível concluir, então, que a argumentação jurídica não 
prescinde completamente da lógica dedutiva, tanto quando se esteja 
diante de casos jurídicos fáceis quanto na presença de casos difíceis 
ou complexos, que envolvam conflitos de direitos ou em que haja 
dificuldades na reconstrução fática, e que em sua maioria podem 
originar decisões dos diversos órgãos jurisdicionais conflitantes entre 
si. Nesses casos há maior exigência de justificação externa.

Ademais, são equivocadas as críticas que descartam a lógica 
dedutiva do raciocínio e das decisões judiciais, pois não fazem a 
importante distinção entre explicar e justificar, entre justificação 
interna e externa.

No contexto jurídico, procurou-se demonstrar que as 
contradições não devem ser necessariamente excluídas da racionalidade 
jurídica, pois contradições e inconsistências não são contrárias à razão.

Com isto não se pretende dizer que é possível axiomatizar ou 
reduzir as decisões judiciais a cálculos lógicos, mas que eles podem ter 
uma função heurística e analítica na apreciação dos raciocínios que 
fundamentam as mesmas decisões. 
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Capítulo 2

TRÊS QUESTÕES SOBRE A INTEGRAÇÃO 
DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO 

DIREITO

Fausto Santos de Morais1

Introdução

A inteligência artificial vem sempre empregada em longa 
escala no desempenho das tarefas humanas. Isso faz 

com que diversas áreas do saber acabem incorporando elementos da 
inteligência artificial para auxiliar, melhorar ou substituir, com maior 
eficiência, as atividades humanas. Exemplo disso é o emprego de 
sistemas inteligências para o diagnóstico de doenças de forma mais 
precisa que o médico humano. 

Daí é possível estabelecer diferentes relações entre a Inteligência 
Artificial e o Direito, delimitando campos de pesquisa próprios. Um 
primeiro campo de pesquisa pode ser concebido como o Direito na 
Inteligência Artificial, no qual o uso da Inteligência Artificial nas mais 
diversas tarefas humanas exige uma reflexão sobre as suas consequências 
jurídicas, seja em virtude de uma necessidade de regulamentação, seja 
pela determinação da forma pela qual o Direito pode fornecer uma 
resposta jurídica a problemas como a responsabilidade civil e penal de 
atos praticados por sistemas inteligentes. Um bom exemplo desse tipo 
de provocação à reflexão jurídica é a discussão sobre a comercialização 

1 Doutor e Mestre em Direito Público (UNISINOS). Editor Chefe da Revista Brasileira 
de Direito - Qualis A1. Editor Chefe e Conselheiro Editorial da Revista Brasileira de 
Inteligência Artificial e Direito – RBIAD. ISSN 2675-3146. Membro fundador da 
Associação Ibero-Americana de Inteligência Artificial e Direito – AID-IA. Docente 
da Escola de Direito e do Programa de Pós-Graduação Estrito Senso - Mestrado em 
Direito, da Faculdade Meridional (IMED/Passo Fundo - RS). Pesquisador com apoio 
da Fundação Meridional. E-mail: faustosmorais@gmail.com. Lattes: http://lattes.
cnpq.br/2028518764749733 
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de robôs crianças inteligentes para fins sexuais. Atualmente tramita 
no congresso norte americano um projeto de lei, o Curbing Realistic 
Exploitative Electronic Pedophilic Robots – CREEPER, Act, que 
visa proibir a importação e comercialização desses robôs crianças 
inteligentes nos Estados Unidos. De outro lado, inaugura-se discussão 
também sobre o uso da Inteligência Artificial no Direito. Isso implica 
em pesquisar, desenvolver e refletir sobre a influência que as práticas 
jurídicas estão sofrendo pelo emprego da Inteligência Artificial. 
Existe um certo consenso que o emprego dos sistemas inteligentes 
será direcionado ao auxílio na prática de atos como a pesquisa, a 
organização, a classificação e a recuperação de dados, sejam elas 
particulares ou públicos. No Brasil já existem programas responsáveis 
pela classificação de ações judiciais a determinados temas jurídicos 
repetitivos, como são os casos do Victor no Supremo Tribunal Federal 
e do Radar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Denomina-se essa 
influência como a Inteligência Artificial no Poder Judiciário. 

Para fins do presente trabalho, parte-se do emprego da 
Inteligência Artificial pelo Poder Judiciário como um fenômeno que 
repercute sobre a concepção de Direito como um empreendimento 
argumentativo. Em decorrência disso, uma teoria da argumentação 
jurídica precisa revisar os seus elementos teóricos para que possam ser 
integrados com a utilização da Inteligência Artificial. Vale esclarecer 
que as questões sobre a integração da IA na argumentação jurídica 
exigem um esforço teórico sobre a função do Direito, as suas fontes, os 
seus atores e a sua forma de legitimação. Esse é o pano de fundo para 
se colocar as questões da hipernormatização artificial, do argumento 
do antropocentrismo jurídico e da (des)artificialização dos princípios 
jurídicos.

1 A hipernormatização artificial

A hipernormatização artificial é o fenômeno que ocorre quando 
os elementos fáticos ou normativos considerados numa decisão 
jurídica não são adequadamente formalizados em uma premissa para 
o uso por um programa de Inteligência Artificial - IA. Por conta disso, 
a IA passa a operar com uma premissa artificial que é progressivamente 
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hiperestabilizada diante do funcionamento eficaz do programa.
Essa questão ganha relevância para a prática argumentativa 

jurídica no Brasil visto a fase de implementação de programas de IA 
responsáveis pela identificação, classificação e vinculação de demandas 
judiciais aos temas de repercussão geral e de causas repetitivas. De 
uma forma geral, a decisão jurídica que define os temas indicados, 
pressupõe a criação de uma premissa operacional que irá conduzir 
o funcionamento da IA. Isso pode ser visto com o funcionamento 
do Victor no Supremo Tribunal Federal e do Radar pelo Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais.

É evidente que essas IAs são eficientes, mas fica a dúvida 
quanto ao espaço para uma hipernormatização artificial, que pode se 
manifestar por fatores normativos ou fáticos. Os fatores normativos 
ocorrem quando se determina uma regra que sofreu modificações 
interpretativas pelo tribunal ou que inexiste consenso sobre o 
entendimento firmado. Exemplos disso são as Súmulas n° 343 e n° 
347 do STF. Elas foram aprovadas no ano de 1963 e, apesar de serem 
consideradas vigentes, sofreram modificações interpretativas e não 
representam o atual posicionamento do STF, respectivamente. Há 
ainda os fatores fáticos. Neste caso, a regra formulada pelo tribunal 
deixa de registrar um elemento fático determinante para a sua aplicação. 
Exemplos decorrem da consideração do uso justificado de algemas por 
força da Súmula Vinculante n° 11 ou, mais recentemente, da fixação 
da tese no RE n° 494.601, julgado em 28/03/2019, que permitiu 
o sacrifício de animais em cultos de religião de matriz africana. Em 
ambos os casos há fatores fáticos que suportam um sentido contextual 
à aplicação da regra. No caso da Súmula Vinculante, a existência da 
descrição de um perigo real que justifique o uso das algemas, no caso 
do sacrifício dos animais, a inexistência de crueldade. Esses fatores 
fáticos não foram formalizados na regra e, por causa disso, forma 
sobrepadronizados.

Existem dois tipos de causas para a hipernormatização 
artificial, quais sejam: uma deficiência metodológica na compreensão 
da jurisprudência como fonte do Direito e a forma de modelação 
computacional da ontologia jurídica. No Brasil existe uma cultura 
própria para a aplicação da jurisprudência como fonte do Direito, 
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especialmente, pela existência do instituto jurídico das Súmulas dos 
tribunais e das Súmulas Vinculantes pelo STF. Isso porque ao invés do 
caso paradigmático ser utilizado como referência para a compreensão 
da ratio decidendi, o tribunal cria um enunciado, do tipo regra, que 
é aplicado por subsunção à demanda. Essa metodologia influencia a 
forma pela qual a modelação computacional da ontologia jurídica deve 
ser realizada. Isso porque a regra de modelação para os precedentes é o 
Cased-based Legal Reasoning.

Todavia, como no Brasil os tribunais criam enunciados 
jurisprudencias travestidos em súmulas, deve-se considerar uma 
modelação típica da Statutory Reasoning. E, em decorrência disso, 
questões tradicionais para este tipo de modelação2 requer atenção às 
questões de semântica, de derrotabilidade, de indeterminação e de 
eficiência da justiça (colocada como princípios pela Comissão Europeia 
de Eficiência da Justiça). A explicação dessas questões, contudo, em 
virtude das limitações desse resumo, não serão ora desenvolvidas.

2 O argumento do antropocentrismo jurídico

Pode o robô ser juiz? Em 2018 Joshua P. Davis escreveu o 
artigo Law Without Mind: AI, Ethics, and Jurisprudence,3 sustentando 
que a aplicação do Direito envolve necessariamente uma perspectiva 
pessoal, de tal maneira que o agente deve reconhecer a sua vinculação 
moral aos padrões jurídicos. Na visão do autor, o robô não poderia 
ser cientificamente programado com as características humanas 
de consciência, livre-arbítrio e unidade do self, necessárias para o 
engajamento num empreendimento moral como o Direito.

De forma mais simples, a resposta seria: somente o ser humano 
pode aplicar o Direito. Esse é o argumento do antropocentrismo 
jurídico. Entretanto, objeta-se a relativização desse argumento, 
admitindo-se que a IA pode aplicar o Direito em determinadas 
situações independentemente da interveniência humana.

2 ASHLEY, Kevin D. Artificial intelligence and legal analytics: new tools for law 
practice in the digital age. New York: Cambridge University Press, 2017.

3 DAVIS, Josh Paul. Law Without Mind: AI, Ethics, and Jurisprudence (May 1, 2018). 
Univ. of San Francisco Law Research Paper No. 2018-05.
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Preambularmente, apoia-se que a IA pode aplicar o Direito 
em casos repetitivos, nos quais, existe a fixação da premissa jurídica 
através de uma regra que deve incidir por ato cognitivo do agente. Em 
termos da Teoria do Direito, os casos fáceis poderiam ser aplicados 
pela AI, como os já relatados casos de repercussão geral e de demandas 
repetitivas. Aliás, do ponto de vista legal, o sistema processual civil 
brasileiro legitima o desenvolvimento de IA que possam identificar, 
classificar e aplicar decisões jurídicas consolidadas tanto para julgar 
improcedente liminarmente uma demanda (CPC, artigo 332), quanto 
para num juízo monocrático negar provimento ao recurso interposto 
(CPC, artigo 932). Adere-se a essas ideias para discutir o argumento 
do antropocentrismo jurídico.

O primeiro elemento que compõe o argumento é a ideia 
de consciência. Davis afirma que a consciência não consegue ser 
conhecida na sua integridade pelas ciências naturais, o que não poderia 
ser reproduzido artificialmente pela IA. Uma concepção operacional 
de consciência seria a capacidade de distinguir o certo do errado. Na 
aplicação do Direito essa concepção é fragilizada pelo subjetivismo 
na percepção sobre as coisas. O ser humano pode ter uma concepção 
equivocada sobre aquilo que é certo ou errado, bem como sobre o 
sentido das coisas. Pode um juízo humano entender que a nomeação da 
Cristine Brasil como Ministra do Trabalho seja uma coisa boa ou ruim 
e, a partir daí, ser considerado juridicamente possível ou impossível. 
Mesmo em casos já definidos, é possível a aplicação seletiva de critérios 
jurídicos já consolidados. A objeção à consciência seria, portanto, que 
a IA está programada para ser vinculada aos padrões modelados, não 
indo além disso por força de questões subjetivas.

O segundo elemento do argumento é o livre-arbítrio, como 
a capacidade humana de decidir questões independentemente de 
inclinações não racionais. A Teoria da Argumentação Jurídica de 
Robert Alexy apoia a possibilidade da decisão como produto de 
um ato de vontade racionalmente fundamentado4. Por outro lado, 
há algum tempo a Critical Legal Studies vem considerando fatores 
externos, derivados do ambiente social, que influenciam inclinações 

4 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional 
como teoria da fundamentação jurídica. 2. ed. São Paulo: Landy Editora, 2005.
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não racionais dos julgadores. Um exemplo disso é a pesquisa 
apresentada por Danziger5 indicando que em Israel 65% dos juízes bem 
alimentados tinham a tendência de conceder liberdade condicional 
aos presos. Outro exemplo, buscados no contexto brasileiro, seriam 
a opção ideológica pela aplicação ou não da reforma da CLT por 
ministro do Tribunal Superior do Trabalho bem como pela concessão 
ou não da habeas corpus que soltava o ex-presidente Lula pelo Tribunal 
Regional Federal da Quarta Região. Diante desse tipo de estudo e 
de evidências, não se pode negar a possibilidade que as decisões 
jurídicas reproduzam, mesmo que inconscientemente, algum tipo 
de preferência ou inclinação do julgador. Tal fato não ocorre com a 
IA. O funcionamento do sistema inteligente responde estritamente 
a sua programação diante dos padrões jurídicos já pré-estabelecidos, 
incrementando a consistência interna na aplicação do Direito.

O terceiro elemento do argumento é a unidade do self. Davis 
entende que o ser humano acumula ao longo da sua vida uma série 
de experiências que lhe fornecem subsídios para a resolução dos seus 
problemas. Em termos filosóficos, o ser humano (Dasein) através 
do seu modo-de-ser-no-mundo forja as suas precompreensões, que 
servirão de pressuposto para as suas futuras compreensões sobre o 
sentido dos fenômenos. Isso também seria verdade para a aplicação do 
Direito. Apesar disso, outro elemento filosófico é a finitude humana, 
especialmente, sobre a capacidade humana de memória sobre todos 
os acontecimentos que influenciaram a sua compreensão sobre as 
coisas. Considerando a aplicação do Direito, por vezes o jurista é 
confrontado com a necessidade de localizar e recuperar as fontes legais 
e jurisprudenciais já conhecidas. Nem sempre isso é possível, havendo 
a necessidade de reproduzir uma atividade de pesquisa e compilação 
realizada no passado. No que diz respeito a IA, a capacidade de 
recuperação dos dados e seu processamento é limitada a capacidade 
de hardware. Sendo ela razoável, a IA pode rapidamente recuperar 
na sua programação os padrões normativos a serem aplicados num 
determinado caso concreto.

5 DANZIGER S, LEVAV J, AVNAIM-PESSO L. Extraneous factors in judicial 
decisions. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011;108(17):6889–6892
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3 A (des)artificialização dos princípios jurídicos

A ideia de princípios jurídicos é uma das mais controversas 
na Teoria do Direito e na Teoria da Argumentação Jurídica, mas, 
apesar disso, frequentemente utilizada na teoria quanto na prática. 
Há autores com diversos entendimentos sobre esse conceito, indo do 
ceticismo à multiplicidade de concepções. Uma coisa é certa: a tarefa 
argumentativa no Direito é contrastar posicionamentos diferentes, 
por vezes rotulados como princípios jurídicos, para se dizer ao final 
qual posição é a mais forte.

Quando se emprega a expressão ‘(des)artifcialização dos 
princípios jurídicos”, se pretende destacar dois sentidos diferentes. O 
primeiro, a questão da controvérsia sobre o conceito e uso dos princípios 
jurídicos. O segundo, como que o emprego da IA pode auxiliar na 
tarefa de identificação dos princípios jurídicos e determinação das 
razões mais fortes no suporte de um determinado posicionamento.

Há diversos constructos teóricos que partem da ideia de 
princípios jurídicos, mas que desenvolvem especificidades próprias, 
como Ronald Dworkin 6 e Robert Alexy.7 Aliás, ambos os autores 
não descuidam de enfatizar a importância da argumentação jurídica 
como forma de legitimar a identificação e aplicação de um princípio 
jurídico. De outro lado, Larry Alexander expressa o seu ceticismo sobre 
esse conceito, entendendo que o fator mais relevante para o Direito 
é o exercício da autoridade pelo tribunal. Poderia, por causa disso, o 
tribunal autorizar oficialmente que determinado padrão moral deve 
ser considerado.

Talvez a grande controvérsia que se pretende discutir aqui seja a 
forma pela qual se identificam e aplicam os princípios jurídicos8. Lenio 
Streck critica a forma de identificação e aplicação pois entende haver 
o fenômeno do pamprincipiologismo.9 Ou seja, um uso arbitrário e 

6 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2005.

7 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgilio Afonso da 
Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2008.

8 MORAIS, Fausto Santos de. Ponderação e arbitrariedade: a inadequada recepção 
de Alexy pelo STF. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2018.

9 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias 
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não devidamente fundamentado de entidades nomeadas de princípios 
para satisfazer um determinado posicionamento. Por causa disso, os 
princípios perderiam o seu valor deontológico, passando a valer mais 
por uma força autoritativa do órgão julgador. Dentro desse contexto, 
qualquer ideia, por mais controversa ou metafísica, poderia ser 
considerada como um princípio jurídico.

Como alternativa a esse problema a IA poderia auxiliar 
mediante o emprego de técnicas de machine learning, de forma 
supervised, semi-supervised ou unsupervised sobre uma base de dados 
constituída pela legislação e pela jurisprudência para a clusterização 
de padrões jurídicos sobre um determinado assunto particular.10 Essa 
ideia se sustenta numa série de pesquisas desenvolvidas no campo da 
computação aplicada voltada à IA, como por exemplo a realizada por 
Nikolaos Aletras, originando o artigo “Predicting judicial decisions of 
the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing 
perspective”.11 Outra pesquisa nessa linha é a realizada por Marques, 
que originou o artigo intitulado “Machine Learning for Explaining and 
Ranking the Most Influential Matters of Law”.12

Ou seja, diante dos avanços com o processamento da linguagem 
natural é factível que a IA seja capaz de identificar os padrões 
normativos existentes positivamente na ordem jurídica, preenchendo 
o primeiro passo, a dimensão do fit, sugerida por Dworkin, para a 
aplicação do Direito.13 Essa IA seria uma ferramenta de apoio ao 
intérprete para ele, ao aplicar o Direito, pudesse fundar os seus juízos 
em padrões normativos baseados em evidências. Para além disso, 
sob a perspectiva normativa, não poderia o intérprete deixar de agir 

Discursivas: Da possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. 3. ed. rev. 
amp. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2009.

10 PEIXOTO, Fabiano Hartmann; SILVA, Roberta Zumblick Martins da. Inteligência 
artificial e direito. Curitiba: Alteridade Editora, 2019.

11 ALETRAS N; TSARAPATSANIS D; PREOŢIUC-PIETRO D, LAMPOS V. 
Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural 
Language Processing perspective. PeerJ Computer Science 2:e93. 2016.

12 MARQUES, Max; BIANCO, Tommaso. Machine Learning for Explaining and 
Ranking the Most Influential Matters of Law. ICAIL’19: Proceedings of Seventeeth 
International Conference on Artificial Intelligence and Law. Jun. 2019.

13 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2005.
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com responsabilidade e ignorar as evidências trazidas pela IA sem o 
respectivo ônus argumentativo de manter o padrão normativo, nos 
moldes da noção stare decisis et non quieta non movere.

Completando a equação, também já são realidades programas 
de AI responsáveis pela formalização da argumentação jurídica a 
partir da extração dos argumentos de base de dados jurisprudenciais 
específica de uma determinada área.14 Tais programas seriam capazes 
de predizer linhas argumentativas a favor ou contra determinada 
pretensão, indicando as respectivas razões com maiores pesos.15

Conclusão

A integração da Inteligência Artificial ao Direito exige uma 
revisão de diversos pressupostos teóricos da Teoria do Direito e da 
Teoria da Argumentação Jurídica. Como se objetivou no presente 
trabalho, foram apresentadas três questões decorrentes da relação 
da aplicação da Inteligência Artificial no Direito, sendo elas: a 
hipernormatização artificial, o argumento do antropocentrismo 
jurídico e a (des)artificialização dos princípios jurídicos.

A hipernormatização jurídica pode ser um problema do uso 
da AI no Direito, exigindo do jurista uma atenção sobre a forma 
pela qual a programação computacional é realizada com base em 
decisões jurídicas sumuladas. Essa atenção envolve argumentar 
sempre privilegiando os fatores jurídicos e fáticos determinantes para 
a formalização de premissas que serão posteriormente utilizadas para a 
aplicação de forma automatizada do Direito pela IA.

Quando se fala na aplicação do Direito, há sempre a preocupação 
de que este ato seja realizado pelo ser humano. Esse é o argumento 
do antropocentrismo jurídico. Entende-se que tal argumento não é 
absoluto, sendo possível que em determinados casos conhecidos como 
repetitivos se reconheça a possibilidade de aplicação do Direito pela IA. 

14 BENCH-CAPON, Trevor; MODGIL, Sanjay. Norms and extended argumentation 
frameworks. ICAIL’19: Proceedings of Seventeeth International Conference on 
Artificial Intelligence and Law. Jun. 2019.

15 GRABMAIR, Matthias. 2016. Modeling Purposive Legal Argumentation and 
Case Outcome Prediction using Argument Schemes in the Value Judgment 
Formalism. Ph.D. thesis, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA.
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Para amparar essa condição, foram apresentadas possíveis vicissitudes 
que condicionam a aplicação do Direito pelo ser humano em virtude 
dele possuir consciência, livre-arbítrio e a unidade do self.

Ainda, sustenta-se que a IA pode ser útil para o processo 
de descoberta de padrões jurídicos e para a determinação de linhas 
argumentativas, e as suas respectivas forças, auxiliando o aplicador 
do Direito a melhorar qualitativamente a sua decisão. Essa seria uma 
forma de recuperar a condição normativa dos princípios jurídicos.
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Capítulo 3

INSUSTENTABILIDADE DO SISTEMA 
PENAL E A RESSIGNIFICAÇÃO 

TECNOLÓGICA DO CONTROLE

Felipe da Veiga Dias1

Introdução

O estudo do sistema penal encontra uma dualidade 
inconciliável na atualidade. De um lado, o caminho das 

avaliações jurídico-dogmáticas, seja no campo penal ou processual 
penal, as quais elegem o aprimoramento dos conteúdos e dispositivos 
a fim de operacionalizar de forma eficaz os projetos esculpidos na base 
normativa nacional, constitucional ou infraconstitucional. Em sentido 
diverso, encontram-se aqueles que ao estudarem a seara criminal não 
aceitam tal proposição (localizada em um dever-ser ilusório), por 
inúmeros motivos, mas em especial por ser basicamente uma falácia 
ou fantasia diametralmente oposta à realidade que produz.

Por óbvio que a proposição ora realizada se encontra neste 
segundo espectro de leitura, tendo os alicerces da criminologia de 
matriz crítica e filosófica como amparo de reflexão.

Revela-se assim a irresignação com o estado da arte e os danos 
sociais produzidos pelo sistema penal, algo que é reforçado pela 
conjugação com a matriz da sustentabilidade. Portanto, para além 
dos pressupostos de crítica criminológica agregam-se os fundamentos 

1 Pós-doutor em Ciências Criminais pela PUC/RS. Doutor em Direito pela 
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) com período de Doutorado Sanduíche 
na Universidad de Sevilla (Espanha). Professor do Programa de Pós-Graduação em 
Direito – Mestrado, Escola de Direito, IMED. Professor do Curso de Direito da 
IMED, Passo Fundo – RS, Brasil. Coordenador do Grupo de Pesquisa “Criminologia, 
Violência e Sustentabilidade Social”. Advogado. Orcid ID – http://orcid.org/0000-
0001-8603-054X. 
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que revelam o caráter insustentável na forma de tratamento humano 
em sociedade e ao mesmo tempo nos padrões de vida no planeta, os 
quais ocasionam prejuízos humanos e não humanos que não podem 
ser mais negados com base em projetos jurídicos da modernidade 
antropocêntrica.

Porém, a fim de delimitar um enfoque mais pontual, adiciona-
se o debate da tecnologia, a qual é vista como elemento essencial 
para o funcionamento atual da vida em sociedade, e por isso acaba 
tendo impacto nos debates da atuação dos sistemas de controle penal. 
Assim, o estudo se concentra nas inserções tecnológicas que almejam 
a justificação das atuações penais contemporâneas, e que serão 
interpretadas com base nas matrizes supracitadas. Com base nisso, o 
problema que move a pesquisa se dá em: como a tecnologia atualiza 
os objetivos do sistema penal e de que modo oculta os danos sociais 
produzidos?

Para responder as indagações propostas, toma-se uma 
metodologia de abordagem dedutiva, em razão de que as bases teóricas 
estabelecidas na primeira parte servirão para o aprofundamento já 
especificado na segunda parte, ou seja, alinham-se os rumos partindo 
de suportes gerais até a análise específica. Em auxílio a tal método 
agrega-se a técnica de pesquisa da documentação indireta, com ênfase 
bibliográfica, o que comporta o suporte de obras, pesquisas empíricas 
e estudos técnicos de relevante peso científico para o campo.

1 Sustentabilidade social-democrática e a deslegitimação do 
sistema penal

A atuação estatal nas suas formas de coerção é uma nuance 
específica que transparece o nível insuportável da vida humana no 
planeta. Por essa razão, antes de qualquer leitura sobre este ponto 
fulcral da pesquisa, é relevante dar alguns passos para uma linha 
de observação mais ampla, e que permite visualizar que o modelo 
antropocêntrico-mecanicista da modernidade é insustentável (BOFF, 
2016, 17-18).

Há segurança em afirmar que os padrões estipulados para o 
desenvolvimento humano geram resultados implacáveis sobre o planeta 
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(limites do ecossistema) (ABRAMOVAY, 2012, p. 16), mesmo que 
por vezes o discurso da crise ecológica, por exemplo, sirva como um 
tranquilizante acerca de um fenômeno passageiro (LATOUR, 2020, 
p. 23). Todavia, não existe tecnologia salvadora ou escapatória quando 
não se alteram as bases que reproduzem um capitalismo predatório, 
resultante na destruição ambiental e na desigualdade social.

Significa que os espaços para as promessas da modernidade e sua 
fantasia, claramente alinhada aos desejos capitalistas de crescimento e 
desenvolvimento constantes à custa de vidas humanas, não humanas e 
do meio ambiente não é suportável. Em especial, quando se evidencia 
que o dito “progresso” traz a benesse de poucos a partir do sofrimento 
de muitos (DOWBOR, 2017, p. 17).

A verdade é que sequer medimos a qualidade da alocação dos 
recursos. A nossa principal medida de progresso, o PIB, não mede 
nem o desastre ambiental nem o drama social. Não contabiliza 
o que se produz nem a quem vai o produto, nem a redução do 
capital natural do planeta, além de contabilizar como positiva 
a poluição que exige grandes programas de recuperação. Na 
realidade, o PIB apresenta apenas a média nacional de intensidade 
de uso da máquina produtiva (DOWBOR, 2017, p. 31). 

Posto isso, tomar a sustentabilidade como matriz é antes 
de qualquer coisa o abandono das bases da modernidade, seu 
antropocentrismo, sua visão de progresso e crescimento econômico, 
sua racionalidade que projeta a dominação como instrumento, e que 
vê no meio ambiente e em outros seres humanos apenas um depósito 
de extração constante de energias vitais. Isso implica na adoção de 
uma visão ecosófica, passando a considerar os limites e o equilíbrio 
ecossistêmico como parte da dinâmica complexa da existência humana 
e não humana (DIAS; AQUINO, 2019, p. 3). 

A composição desse novo padrão amparado na sustentabilidade 
implica na inclusão das suas múltiplas vertentes de dependência da vida 
no planeta. Essa percepção implica em compreender que a garantia de 
novos parâmetros éticos, sociais e democráticos a uma sociedade são 
inerentes à consolidação da existência digna.

Em síntese, declarações políticas, compromissos legais, ou 
mesmo nomenclaturas diferenciadas como, por exemplo, capitalismo 
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verde, humanista (JAPPE, 2013, p. 42 – 43), ou desenvolvimento 
sustentável (que traz consigo inúmeras contradições e incoerências) 
(MCKENZIE, 2004, p. 2), são estratégias vazias, na sua maior parte 
do tempo, para manutenção dos rumos modernos insustentáveis. 
O que conduz ao raciocínio de que não há mais espaços para meras 
declarações sem direcionamento, ou seja, a sustentabilidade precisa de 
concretude e isso inclui toda sua complexidade de dimensões.

O ultimato multidimensional converge nas críticas sociais e 
democráticas às instituições modernas e aos suportes jurídicos que 
permitem a continuidade das práticas moldadas pela insustentabilidade. 
Inescapável pensar esses outros dois planos, pois “aqueles que ignoram 
os efeitos secundários destrutivos dos triunfos da modernização (a 
crença no progresso) aceleram, intensificam e universalizam o processo 
latente da destruição” (BECK, 2017, p. 84).

Nesse sentido, como negar as consequências destrutivas 
operadas pelo modelo estatal de coerção penal? Como manter em 
funcionamento um sistema que opera baseado em constructos 
imaginários e discriminatórios? Essa espécie de questionamento teria 
a resposta da sustentabilidade em sentido fatal, em síntese, tal sistema 
deve ser obliterado.

Encontra-se aqui a convergência entre as matrizes propostas, 
haja vista que a declaração de insustentável e o diagnóstico da 
sustentabilidade (na visão seja ela social ou democrática) liga-se às 
bases da criminologia crítica de forma umbilical. A demonstração 
mais simples desse processo pode ser vista na abordagem clássica 
de Zaffaroni. O autor explica que o sistema penal até pode estar 
em conformidade com a legalidade, porém padece de outro vício, a 
ilegitimidade, já que se o discurso “jurídico-penal fosse racional e se o 
sistema penal atuasse em conformidade”, logo seria legítimo, contudo 
esse discurso não é nem racional, coerente e tampouco verdadeiro 
(ZAFFARONI, 2001, p. 16).

É perceptível que para o funcionamento do sistema penal e sua 
participação para ampliar as desigualdades sociais, alguns fatos precisam 
ser intencionalmente ocultados. Basta lembrar que uma das bases da 
dogmática-penal seria sua suposta igualdade de atuação, embora já 
se tenha demonstrado (ainda no século XX) o caráter absolutamente 
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seletivo da atuação penal, que elege quem será autor ou vítima de 
uma conduta criminosa dependendo de uma série de condicionantes. 
Logo, o status de vítima ou criminoso não é atribuído a qualquer 
pessoa (ANDRADE, 2012, p. 138 – 139), já que varia conforme 
quem é o autor/autora (e aqui incluem-se todos os componentes de 
discriminação de classe, gênero e raça), quem é o ofendido/ofendida, 
qual comunidade é atingida, que repercussão social e midiática foi 
gerada, dentre inúmeros fatores que executam a continuidade das 
segregações nas sociedades modernas, injustas e desiguais.

Isso significa que a forma de exercício da coerção penal se 
mantém pelos conteúdos jurídicos irreais e ao mesmo tempo ignorando 
os efeitos que produz para manter-se em operação. Igualmente cabe 
dizer que a denúncia das incoerências e dos danos que o atual sistema 
produz já foram evidenciados e prolatados há muito tempo por 
estudos criminológicos, ou seja, não existe o desconhecimento, mas 
sim a cegueira deliberada enquanto se massificam as vítimas.

Outro foco de atenção ignorado pelos padrões jurídico-penais, 
mas presente nos ideais de sustentabilidade e da criminologia de base 
crítica está na abordagem do capitalismo e seus efeitos, pensado em 
seu próprio tempo e não em versões ideais (e por isso inegável as 
contribuições do materialismo histórico marxista). Essa visão impõe 
uma observação sobre o direito e o controle penal, atentando para como 
“eles contribuem para o apoio ao sistema capitalista” (LARRAURI, 
1992, p. 112, Tradução nossa).

De forma alguma esses estudos indicam um determinismo 
econômico (ANITUA, 2008, p. 666), porém passam a considerar 
aspectos macrossociais e microssociais em uma dialética constante 
(lembrando que as proposições de sustentabilidade também dialogam 
nestes dois sentidos) (BOFF, 2015, p. 17), e com isso não mais 
ignorando o histórico papel destrutivo do capitalismo nos mais 
diversos sentidos (BUDÓ, 2014).

As observações críticas deixam claro que previsões da seara 
criminal buscam proteger interesses de grupos sociais específicos (luta 
de classes sociais) e não de toda coletividade (outra nuance que revela 
a insustentabilidade de premiar desigualmente partes da população), 
como usualmente prolatado pela retórica jurídico-penal, embora 
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saiba-se que a real função não seria a anunciada pela base normativa 
(eficácia invertida2) (ANDRADE, 2012, p. 136). Ademais, existem 
inúmeras contribuições que poderiam ser mencionadas, que vão desde 
o afastamento de visões ontológicas do crime e do criminoso até o 
enfoque nos mecanismos de controle social (MANZANERA, 2005, 
p. 431), mas não se trata aqui de expor qualquer espécie de analítica 
do pensamento crítico criminológico, tão somente de interconectar as 
matrizes que definem a interpretação do tema de pesquisa e que irão 
fazer uso da tecnologia como novo suporte argumentativo.

Essa espécie de abordagem evidencia dois pontos essenciais 
à presente proposição: (a) a primeira, do abandono de uma visão 
romântica do campo jurídico. Valioso entender o papel instrumental 
do direito, que serviu e ainda serve para manutenção do atual modelo 
econômico, o qual atua de forma destrutiva sobre a sustentabilidade 
do planeta (ecocídio) e ao mesmo tempo sobre as sociedades e a 
vida humana, quando dispõe ao sistema penal o papel (ilegítimo) de 
exercer, desigualmente, todo o poder de morte (FOUCAULT, 2018, 
p. 145-146) contra as parcelas já vulnerabilizadas da população; (b) o 
segundo aspecto toca a importância da abertura proposta, pois além 
de permitir a compreensão e interligação de planos de amplitude 
distintos (macro/micro) – algo que induz a um pensamento complexo 
(MORIN; LE MOIGNE, 1999, p. 26) demandado pelos paradigmas 
da sustentabilidade – também possibilita o aprofundamento 
criminológico ao nível de revisões epistemológicas do pensamento 
crítico.

A título de esclarecimento, o último aspecto traz as vertentes 
críticas à abordagem de mais um objeto de estudo, os danos sociais 
(SARMIENTO et al., 2017, p. 64). Tal inserção vem da reflexão do 
campo de que determinadas práticas de Estados e corporações acabavam 
vitimando e violando diversas pessoas (denotando a inaptidão em 
dar visibilidade a tais processos) (CARLEN, 2017, p. 23), porém 

2 Andrade (2012, p. 136) explica o que seria a eficácia invertida do seguinte modo: 
“[...] significa, então, que a função latente e real do sistema penal não é combater 
(reduzir e eliminar) a criminalidade, protegendo bens jurídicos universais e gerando 
segurança pública e jurídica, mas, ao invés, construí-la seletiva e estigmatizantemente, 
e neste processo reproduzir, material e ideologicamente, as desigualdades e assimetrias 
sociais (de classe, de gênero, de raça)”.
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não estavam amparadas pelas concepções típicas do sistema penal 
(crime, criminoso, vítima e o controle social). Desse modo, a ruptura 
epistemológica possibilita evidenciar danos sociais massivos, como 
aqueles produzidos ao meio ambiente, às populações vulneráveis no 
âmbito das relações de trabalho ou mesmo os genocídios naturalizados 
nas práticas de morte de Estados, mas que antes estavam distantes da 
reflexão por questões dos clássicos objetos criminológicos e igualmente 
de invisibilização desses processos de vitimização em massa realizados 
por agentes poderosos (crimes of the powerful) (BARAK, 2015, p. 105).

Assim, as abordagens contemporâneas da crítica criminológica 
ofertam um olhar de contestação bastante significativo, o que 
inclui a oposição ao sistema penal em sua irracionalidade jurídico-
operativa, juntamente à realidade produzida na direção do aumento 
das desigualdades3 e danos sociais, bem como integra todo o contexto 
macroestrutural que proporciona um modelo precário de vida 
democrática em sociedade. Essa visão combinada entre sustentabilidade 
e criminologia permite um olhar crítico mesmo a elementos apontados 
simplesmente como avanços baseados na racionalidade moderna, de 
maneira que se passa a observar na etapa seguinte qual o papel a ser 
conferido à tecnologia na sua inserção dentro das práticas de controle 
social.

2 Atualização das fantasias punitivas: a tecnologia como panaceia

Todos os alertas dispostos inicialmente acerca da 
insustentabilidade dos atuais padrões da modernidade levam ao 
entendimento de que o exercício democrático-popular dos meios 
tecnológicos implica no questionamento de bases político-econômicas 
(MOROZOV, 2018, p. 25), ou seja, não há como pensar a tecnologia 
enquanto fator de transformação sem questionar o modelo capitalista 
globalizado4 e a mercantilização de todos os aspectos da vida, ao 
melhor estilo do ethos neoliberal (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 26).

3 Nesse sentido ver o relatório mais recente da Oxfam (2020).
4 O posicionamento acerca da reformulação da economia também aparece como mote 

da Sustentabilidade, o que resta evidenciado por Abramovay (2012, p. 23) ao ligar tal 
rearticulação as oportunidades tecnológicas de comunicação e socialização.
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A reformulação do pensamento é pré-requisito nuclear, já 
que a adoção de tecnologias nas práticas de controle social não é 
nenhuma novidade (conforme se observa nas aplicações positivistas 
de estatísticas, mesmo que equivocadas, no século XIX) (TAYLOR; 
WALTON; YOUNG, 2007, p. 62). Nos períodos recentes em que se 
indica a disposição de uma sociedade de controle (DELEUZE, 1992, 
p. 220), isso acaba por denotar a intensificação e diversificação desses 
processos, o que significa a governamentabilidade das populações 
(FOUCAULT, 2008, p. 142 – 143) em suas atuações livres (crescimento 
do surveillance/dataveillance)5, mas sem abandonar o exercício de poder 
soberano e disciplinar, por meio da “continuidade, combinada com 
redefinição de penas, métodos, dispositivos e tecnologias de controle” 
(ANDRADE, 2012, p. 163).

No entanto, parte dessas “novas” implementações encontra-
se amparada em um solucionismo tecnológico (MOROZOV, 2013, 
p. 6), como se os problemas acerca da violência ou criminalidade 
pudessem ser resolvidos pela próxima inovação ou tecnologia aplicada. 
Essa postura corrobora a influência da racionalidade insustentável 
do capitalismo no controle/vigilância, de modo que a tecnologia 
não se confunde com tal linha de pensamento, mas é diretamente 
afetada e comandada por sua lógica de ação (ZUBOFF, 2019, p. 21). 
Reforça-se a argumentação ao relembrar as métricas de avaliação que 
vêm sendo aplicadas na avaliação da segurança pública e na atuação 
judiciária, as quais remetem ao pensamento neoliberal, focando na 
maximização da eficácia (ROSENBLAT, 2018, p. 26), fazendo uso de 
meios tecnológicos, ancorando-se nos primados da concorrência e no 
aumento da produtividade.

Importante perceber a ligação acima antes de observar as 
peculiaridades do sistema penal, pois o discurso tecnológico é posto a 
serviço do pensamento econômico, enquanto cortina de fumaça (basta 
lembrar a suposta neutralidade tecnológica) que mantém em curso 
o trem do “progresso” moderno. Portanto, há todo um arcabouço 
terminológico propriamente caracterizador dos instrumentos digitais, 
os quais são apropriados para ocultação desejada. Afirma-se isso pois 
falar em informação ou tecnologia está associado ao desenvolvimento 

5 Ver o texto sobre o tema em Amaral e Dias (2019)
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humano e social, de modo que a interpretação é inclinada 
positivamente e ao mesmo tempo se ignoram fatores econômicos e 
políticos da equação (MOROZOV, 2018, p. 29). Por isso, muitas 
disputas e discursos moldados por grandes empresas como Google, 
Amazon, Apple, Facebook, dentre outras que clamam pelo avanço ou 
liberdade, são somente distrações intencionais para evitar debates, 
como no caso do mercado de dados e seus padrões de comportamentos 
questionáveis.

Demonstração de que essa atuação já se encontra tipicamente 
alinhada ao discurso criminal pode ser vista nas falas dos substitutos 
penais, os quais já foram anunciados como soluções mágicas para 
redução da massa carcerária, ganhando em respaldo atualizado com 
adição das tornozeleiras eletrônicas. O jogo de espelhos funcionou 
de forma perfeita, visto que os argumentos indicavam a mínima 
intervenção (aprimorada pela inovação), enquanto na realidade 
funcionalizava-se a expansão punitiva (ROSA, AMARAL, 2017, p. 
20-21).

Ademais, salutar perceber a tentativa constante de atualizar 
estas falas com novos softwares, conforme se vislumbra novamente 
na situação prisional brasileira, que com o Sistema Eletrônico de 
Execução Unificado (SEEU – regido pelas resoluções 223/2016 e 
280/2019) o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) parece entender 
que os problemas ligados ao superencarceramento6 estavam na falta 
de informações e dados atualizados, mas não na realidade prisional 
medieval e desumana aplicada no país.

Assim, a fim de se somarem as práticas soberanas e de 
normação disciplinar, efetivam-se estratégias de poder biopolíticas 
ou tecnopolíticas de normalização dos comportamentos, ou seja, as 
práticas securitárias almejam a previsibilidade dos comportamentos, 
devidamente representados estatisticamente (ROSA, AMARAL, 2017, 
p. 37). Isso se reflete em tratar os problemas contemporâneos ligados à 
segurança e à criminalidade por meio dos parâmetros de perigo/risco, 
o que indica que os números ou cálculos precisam apresentar um 
constante estado de vigilância (surveillance) e melhorias, mesmo que 

6 Sobre o superencarceramento ver a obra de Borges (2018).



70  
Márcio Ricardo Staffen  |  Neuro José Zambam (Orgs.)

não pretendam solucionar as causas, e tampouco lidar diretamente 
com os danos sociais produzidos.

Dentre as novas ferramentas tecnológicas postas a serviço do 
sistema penal, os algoritmos (e também as IAs) parecem, para alguns, 
ser a resposta para todas as questões. Compreendem-se os algoritmos 
como uma “lista finita de instruções definidas para calcular uma função, 
uma diretiva passo a passo que permite processamento ou raciocínio 
automatizado que comanda a máquina para produzir determinada 
saída/output a partir de uma certa entrada/input” (DIJCK, 2016, p. 
57, tradução nossa).

Há atualmente a operacionalização de diversos modelos 
baseados em softwares, IAs ou algoritmos amparados em margens 
de risco para determinação de condutas criminosas. O LSI-R (Level 
of Service Inventory–Revised), por exemplo, é um teste utilizado para 
determinação de reincidência, onde se questiona sobre a primeira 
vez em que o indivíduo se envolveu com a polícia, sendo que 
quanto antes isso ocorre maior o risco. Evidentemente que o LSI-R 
ignora que homens negros e latinos (no contexto norte-americano, 
mas igualmente aplicável no Brasil) são parados e revistados desde 
a juventude e mais vezes do que homens brancos, além de que as 
abordagens acontecem com maior frequência em bairros periféricos 
do que em regiões centrais ou de classes mais altas (O’NEIL, 2017, 
p. 15).

Os modelos estatísticos como o LSI-R são categorizados por 
O’Neil (2017, p. 16) como armas matemáticas de destruição, criando 
processos de loops com seus feedbacks, pois de acordo com as sentenças 
dadas aos indivíduos, esses são postos em determinados perfis, o que os 
coloca nos ambientes delimitados e gera um círculo vicioso no sentido 
de que as suposições do perfil são reforçadas no ambiente imposto.

A título de registro, outros softwares orientados por algoritmos 
semelhantes operam em diversas cidades pelo mundo, como no já 
conhecido PredPol, o qual orienta, baseado nos dados de registros 
criminais, para onde devem se dirigir os veículos policiais para 
patrulhamento e prevenção de crimes (O’NEIL, 2017, p. 36).

Indagações simples são terminantemente ignoradas, como: 
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por que o contato com a polícia é registrado negativamente, mesmo 
sabendo que questões de classe e raça pautaram e ainda pautam as 
agências de coerção penal (isso sem nem levar em conta a violência 
policial como fator)? Por que usar dados históricos não parece ser 
um problema, mesmo sabendo deste passado-presente do sistema 
penal? Por que usar registros criminais como base, mesmo sabendo 
das altas taxas de cifra oculta (CASTRO, 1983, p. 68) já denunciados 
há muito tempo pelo saber criminológico? Por que montar sistemas 
algorítmicos com tão poucas perguntas e marcadores, quando já 
existem instrumentos mais complexos e com um massivo número de 
indagações apenas para determinar predileções de consumo (O’NEIL, 
2017, p. 39)? 

Logo, os dispositivos tecnológicos servem de atualização para 
as discriminações do sistema penal, fazendo nascer um novo capítulo 
nas profecias que se autorrealizam (ZAFFARONI, 2001, p. 129), 
porém agora devidamente protegidas pelas vestimentas da precisão 
matemática e digital.

Assevera tal perspectiva outro programa semelhante, o Compas, 
que deve auxiliar juízes na decisão acerca da liberdade provisória/
condicional a partir de margens de risco. Embora as evidências 
apontem para continuidade de práticas racistas (discussão que envolve 
os falsos positivos e negativos nas verificações do algoritmo), a alegação 
dos criadores é que o dispositivo está corretamente calibrado, mesmo 
que isso signifique perpetuar discriminações sociais (SUMPTER, 
2019, p. 66-68).

Porém, a parte mais interessante vem de um experimento onde 
foi realizada uma testagem para verificar o acerto do Compas em 
comparação com pessoas. O resultado é que com menos informações e 
dados, os indivíduos que avaliaram o risco nas concessões de liberdade 
acertaram (no sentido de conceder a liberdade a sujeitos que não 
voltaram a cometer atos ilícitos) a mesma média do que o algoritmo 
(63%), com mais um detalhe, nenhum deles tinha formação jurídica 
(SUMPTER, 2019, p. 86 – 87). Em síntese, o investimento e por 
vezes a adoção tecnológica pelo sistema jurídico penal produz, em 
muitos casos, resultados irrisórios ou pífios, mas isso não impede a 
sua continuidade destrutiva. Igualmente, mesmo com tais resultados 
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pouco significativos não se cogita qualquer questionamento ou a 
rearticulação dos investimentos, pensando ao menos na redução dos 
danos produzidos, mantendo-se a cegueira deliberada alicerçada em 
mais promessas não cumpridas: uma verdadeira tradição quando se 
fala na atuação penal.

O fato é que as agências de aplicação da lei podem detectar mais 
crimes com os mesmos recursos se investigarem cidadãos que 
correm maior risco de ofender criminalmente; e os órgãos de 
condenação podem reduzir o crime se incapacitarem os cidadãos 
com maior probabilidade de reincidir no futuro. A maioria das 
pessoas acredita que o uso de métodos atuariais confiáveis   na 
justiça criminal representa progresso. Ninguém, naturalmente, é 
a favor de estereótipos incorretos e previsões errôneas; mas, para a 
maioria das pessoas, faz sentido decidir quem pesquisar com base 
em previsões confiáveis   de comportamento criminoso ou impor 
punição com base em estimativas confiáveis   de reincidência 
(HARCOURT, 2005, p. 3, tradução nossa).

Nessas aplicações tecnológicas ocorrem proposições muito além 
das usuais ações de vigilância e monitoramento urbano (que avançam 
largamente com reconhecimento fácil e outras formas de intervenção 
alimentadas pela justificativa da vida pandêmica) ligados à segurança 
pública, ou cálculos automatizados de penas e progressão de regime, 
conforme já observado nacionalmente (contando com recentes ajustes 
na forma de porcentagens para facilitar tais operações na legislação 
da execução penal). Vislumbram-se práticas que pretendem antever 
condutas criminosas, usando novamente parâmetros de risco em 
uma lógica pré-crime, como é o caso da heat list ou hotlist aplicadas 
em Chicago e Los Angeles (BRAYNE, 2017, p. 986), que servem 
basicamente para classificação antecipada de pessoas (profiling)7 ou 
grupos como perigosos (ZEDNER, 2007, p. 263).

O foco continua sendo dar previsibilidade e normalização dos 
comportamentos, mas na dinâmica neoliberal isso precisa ser vendido 
como a solução para a criminalidade ou o próximo salto evolutivo da 
eficaz atuação estatal para o controle social. 

Morozov explana sobre o tema ao comentar a exploração 

7 Sintetiza-se o termo nas palavras de Gless (2020, p. 2): “trata-se de softwares que 
definem perfis de potenciais criminosos a partir de um conjunto de dados”.
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expansiva e preditiva do controle no caso exemplificativo do ShotSpotter. 
Resta evidente que as promessas tecnológicas aplicadas ao crime e ao 
controle social remontam fantasias do passado criminológico, pois 
não estão simplesmente, como no caso do ShotSpotter captando sons 
(como de disparos de armas de fogo) para reações rápidas de agentes de 
segurança pública, mas sim tentando com seu algoritmo determinar 
quais sons são produzidos antes das condutas criminosas, em outras 
palavras: prevendo o futuro, o que se enquadra dentro dos modelos de 
policiamento preditivo (MOROZOV, 2013, p. 182).

O solucionismo tecnológico aplicado ao sistema penal ganha 
contornos de ficção científica, de maneira que não se questiona: como 
esse mecanismo medirá (critérios/pontos) sons possíveis? Como irá 
ajudar a reduzir a violência doméstica ou crimes sexuais, tipicamente 
realizados em ambientes privados? Quais os sons produzidos por crimes 
de lavagem de dinheiro ou violações ambientais? Essas perguntas não 
buscam um balanceamento do que seria relevante socialmente, pois 
isso seria ingenuidade e um debate vazio acerca do que seria mais 
relevante, apenas indica-se que mesmo os modelos preditivos são 
orientados pelos mesmos parâmetros já estabelecidos pela atuação 
criminal. Portanto, três alertas mensuram os efeitos dessa nova fase do 
sistema penal sobre as desigualdades sociais: aprofundar “a vigilância 
de indivíduos já suspeitos; alargar o arrasto da justiça criminal de 
forma desigual; e fazer com que as pessoas evitem ‘vigiar’ instituições 
fundamentais para a integração social” (BRAYNE, 2017, p. 997).

A presunção de objetividade (ficção da neutralidade) (NOBLE, 
2018, p. 10) combinada com a falta de transparência dos algoritmos 
não é um problema quando se está discutindo a determinação de 
preferências de livros na Amazon, entretanto, essa lógica pode ser 
mantida quando se observam aplicações ao sistema penal e à segurança 
pública? O questionamento se dá porque o não conhecimento destas 
caixas-pretas (PASQUALE, 2015, p. 3) pode esconder discriminações, 
erros e outros problemas enquanto é aplicado para o policiamento 
das ruas, para determinação de reincidência ou concessão de liberdade 
condicional, cálculos sobre penas e diversas outras atividades que 
envolvem o sistema penal, reproduzindo danos sociais sob as vestes da 
objetividade e neutralidade tecnológica (MOROZOV, 2013, p. 184).
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A promessa do policiamento preditivo pode ser real, mas 
seus perigos também o são. O impulso solucionista precisa 
ser contido. A polícia precisa submeter seus algoritmos a um 
escrutínio externo e lidar com seus preconceitos. Os sites de 
redes sociais precisam estabelecer padrões claros de quanto 
autopoliciamento preditivo eles realmente farão e até onde irão 
ao traçar o perfil de seus usuários e compartilhar esses dados 
com a polícia. Embora o Facebook possa ser mais eficaz do que a 
polícia na previsão do crime, não pode ser permitido assumir essas 
funções de policiamento sem também aderir às mesmas regras e 
regulamentos que explicam o que a polícia pode e não pode fazer 
em uma democracia. Não podemos contornar os procedimentos 
legais e subverter as normas democráticas apenas em nome da 
eficiência (MOROZOV, 2013, p. 189, tradução nossa).

Resta assim o alerta, o policiamento preditivo e outras atuações 
pré-crime buscam a expansão constante, ao melhor estilo capitalista 
de vigilância e controle, naturalizando as combinações que violam 
direitos e deveres básicos para com a vida humana nas parcerias 
entre agentes públicos e plataformas privadas. Em síntese, as novas 
tecnologias inseridas na atuação criminal mantêm os padrões sociais 
e democráticos insustentáveis da modernidade, enquanto servem 
tecnicamente e discursivamente como formas de cegueira intencional 
e ocultação, em uma espécie de blindagem dos danos causados pelo 
sistema penal.

Conclusão

O estudo ora proposto ampara-se na sustentabilidade e na 
criminologia crítica como lentes de observação do mundo. Por razões 
lógicas a irresignação é evidente com os padrões estabelecidos para 
manutenção da vida no planeta e para a forma de tratamento de seres 
humanos pelos mecanismos de coerção estatal penal estabelecidos.

Assim, restou claro o caráter insustentável nos padrões 
modernos, mas buscava-se ainda o direcionamento da leitura para 
como a tecnologia seria disposta em tal contexto. Por isso, realizou-
se a concentração dos esforços em demonstrar como os suportes 
tecnológicos vêm atualizando os objetivos do sistema penal, denotando 
a sua predileção continua pelas mesmas práticas criminosas e os 
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mesmos sujeitos, mas adotando elementos discursivos e técnicos – 
algoritmos, softwares, IAs, etc. – para sustentar a sua ilegitimidade 
jurídica já denunciada e atender aos ditames da maximização da 
eficácia produtiva no âmbito da segurança/controle.

Significa dizer que parte da atuação tecnológica está em 
auxiliar na invisibilidade de determinados danos sociais, enquanto 
mantém e aprimora as dinâmicas já em operação na atuação penal. 
Isso significa expandir, diversificar e melhorar a persecução penal, 
mantendo a seletividade, ignorado a cifra oculta, sexismo, racismo, 
desigualdade, danos sociais massivos, e servindo de instrumento de 
poder nas sociedades capitalistas e neoliberais.

Posto isso, os instrumentos expostos são apenas algumas das 
possíveis inserções tecnológicas solucionistas aos problemas da atuação 
penal e da violência nas sociedades contemporâneas. Na nova panaceia 
moderna, direciona-se a tais ferramentas a tarefa de atualizar o sistema 
penal e a punição para uma versão digital, oculta e blindada, mas 
que ainda produz os mesmos, e alguns novos, danos sociais massivos 
e contribui para a continuidade da insustentável desigualdade como 
resultado final.
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Capítulo 4

DEMOCRACIA, LUTA À CORRUPÇÃO 
E A INSTABILIDADE DOS GOVERNOS 
NA AMÉRICA LATINA: RUMO A UMA 
NOVA FRONTEIRA DE CONTROLE 

PARLAMENTAR DOS PRESIDENTES?

Jacopo Paffarini1

1 Prefácio. O fim do “ciclo progressivo” na América Latina?

A instabilidade governamental que afetou vários países 
latino-americanos nos últimos três anos merece atenção 

especial pela semelhança das causas de onde se originou e pelas fortes 
tensões que desencadeou entre os poderes constitucionais. O início 
desta conjuntura coincide com o fim do “ciclo progressivo” (que 
levou os partidos de esquerda ao poder em quase todos os países da 
região) e com a redução das margens de crescimento das economias. 
A virada neoliberal começou em dezembro de 2015, com o início 

1 Doutor em Direito Público pela Università degli Studi di Perugia (Itália). Pos-Doutor 
em Direito - Faculdade Meridional (Brasil). Professor Permanente no Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, Faculdade Meridional - IMED. Bacharel 
em Direito pela Università degli Studi di Perugia. Membro pesquisador do Grupo 
Internacional de Pesquisa «Rights behind Bars in Europe» financiado pelo Ministério 
de Instrução, das Universidades e Pesquisa (Decreto Direttoriale, 25 giugno 2015 
n. 1350). Colaborador assistente na Cátedra de Direito Constitucional e Direito 
Público Comparado, de titularidade do Prof. Dr. Maurizio Oliviero, junto ao Curso 
de Direito da Università degli Studi di Perugia. Coorientador do módulo de Direito 
Transnacional no curso de Direito Público Comparado. Tem experiência na área 
de Direito, com ênfase em Direito Público, atuando principalmente nos seguintes 
temas: Direito Publico Comparado, Direito Transnacional, Constitucionalismo, 
Formas de Estado e Sistemas de governo, Hermenêutica Jurídica e Instituições dos 
Poder Judiciário.
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da presidência de Maurício Macri, na Argentina2, seguida pela 
disseminação de governos que impuseram uma linha radicalmente 
contrária às amplas manobras orçamentárias promovidas pelo 
“desenvolvimentismo” do início do século3. O principal elemento de 
convergência dos promotores da austerity é representado pelos custos 
de infraestruturas e empresas públicas, consideradas colusivas demais 
com a classe política para poderem realizar uma atividade econômica 
sem gerar prejuízos à custa dos cidadãos. 

Foi amplamente divulgado que o consenso em torno 
dessa posição cresceu de mãos dadas com o desenvolvimento das 
investigações anticorrupção lançadas pela justiça comum. De fato, 
os promotores usaram amplamente a mídia para oferecer ao público 
uma reconstrução detalhada das supostas conspirações ilícitas que, 
nos últimos quinze anos, teriam unido os partidos dos governos sul-
americanos e os dirigentes de importantes empresas que pertencem 
aos setores estratégicos de energia e infraestrutura4.

A investigação Lava-Jato é certamente o caso mais interessante 
e emblemático dessa tendência. O processo teve origem no Brasil 
a partir da Procuradoria de Curitiba, numa época em que o país 
começava a entrar em uma situação econômica desfavorável, que 
pôs fim a uma década de crescimento do produto interno bruto. As 
primeiras implicações processuais vieram dos acordos de Colaboração 
Premiadas, firmados entre o Ministério Público e os principais réus - 
os gestores das multinacionais O.A.S., Odebrecht e Petrobras - apesar 
de ser contestada a regularidade destes pactos, à luz dos claros sinais 

2 Em 22 de novembro de 2015, a candidatura de Maurício Macri sobrepôs à votação 
do peronista Daniel Scioli, enquanto no país, o clima de hostilidade à classe política 
anterior crescia após a publicação do conteúdo da investigação conhecida como 
“Cuadernos de las coimas” (“Cadernos de suborno”). Macri foi o primeiro presidente 
democraticamente eleito na Argentina que não pertence ao partido centrista (Unión 
Cívica Radical), nem ao Partido Justicialista, fundado por Juan Domingo Peron.

3 Para uma análise crítica das experiências recentes do governo na América Latina, 
veja A. Somma, O Direito latino-americano entre a curva à esquerda e a persistência de 
modelos neoliberais, em Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, nº 1, 2018, pp. 58-80.

4 F. Kerche; J. Feres Júnior, Operação Lava-Jato e a democracia brasileira, São Paulo, 
2018; V. Texeira Zanin Martins; C. Zanin Martins; R. Valim, Lawfare. Uma 
introdução, São Paulo, 2019, 51-67. 
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de apoio e orientação do juiz do caso às atividades de investigação5. 
Os depoimentos destes atores serviram para levantar a hipótese de 
existência, no Brasil e em outros países, de uma rede de contatos 
voltada para financiamento ilegal de campanhas eleitorais, que mais 
tarde seriam reembolsadas com a adjudicação de contratos. 

A partir desses últimos eventos, uma parte substancial da 
literatura observou uma mudança em termos de comparação entre o 
judiciário e a classe política6. Em alguns casos, foi avançada uma leitura 
que suporta a existência de uma dinâmica reflexiva entre o uso do 
“direito penal do inimigo”7 e os perfis de surgiram excepcionalidades 
no nível do direito constitucional8. O caso Lava-Jato tem, portanto, 
marcado um momento crucial na vida de algumas importantes 
democracias sul-americanas, testando severamente a capacidade de os 

5 Uma referência às conversas entre o Ministério Público, coordenado por Deltan 
Dallagnol e o juiz do caso, Sergio Moro - depois, ministro da Justiça do governo 
Bolsonaro - que foram publicados no site The Intercept Brasil. Os diálogos mostrariam 
que este juiz insistia e dirigia constantemente a acusação na busca de provas, 
expressando uma clara adversidade em relação a alguns réus. Veja o arquivo no site: 
https://theintercept.com/series/mensagens-lava-jato/.

6 Para a doutrina brasileira, veja as seguintes contribuições: J. Tavares; G. Prado, O 
direito processo penal e penal no Estado de Direito: análise de casos, Florianópolis, 
2016; V. Texeira Zanin Martins; C. Zanin Martins; R. Valim (Eds), O caso Lula. A 
luta pela afirmação dos Direitos fundamentais no Brasil, San Paolo, 2017. Entre os 
autores italianos ver contribuições Tarpani, Corrupção e ética pública testadas pelas 
instituições: cursos e recursos de um instituição reduzida pela metade na questão 
brasileira, no Direito Público Comparado e Europeu - DPCE online, 1 de 2017; 
S. Giannello, A (ir) responsabilidade legal do presidente brasileiro: a consolidação de 
um paradigma Constitucional latino-americano, em Direito Público Comparado e 
Europeu – DPCE online, 2, 2018, 423-452; os comentários de A. Ciammariconi, 
Luiz Guilherme Arcaro Conci e Márcio Cammarosano sobre o “caso Lula”, no DPCE 
online, 2, de 2018.

7  Claramente é feita referência à teoria de Gunther Jakobs, que ganhou forte sucesso 
nos países da América Latina. Consulte G. Jakobs e M. Cancio Meliá, Derecho penal 
del enemigo, Madri, 2006.

8  Nesse sentido, veja a alusão ao “direito constitucional do inimigo” de M. Carducci, 
Constitucionalismo emancipatório e “ciclo progressivo” na América Latina, em 
Direito Público Comparative and European, 1, 2018, 110-125. No mesmo sentido, 
para a doutrina brasileira, veja R. Valim, Estado de exceção: uma forma jurídica do 
neoliberalismo, São Paulo, 2017. Na encosta Peruano, apresenta a tese da natureza 
excepcional da contingência constitucional F. J. Eguiguren Praeli, A tendência hacia 
o uso frequente e distorcido do direito político e da declaração de vaga em contra 
do presidente: otro paso hacia a “parlamentarización” dos regimes presidenciales in 
Latinoamérica o something más ?, em Pensamiento Constitucional, 22, 2017, 80-81.



82  
Márcio Ricardo Staffen  |  Neuro José Zambam (Orgs.)

parlamentos darem uma resposta à crise de credibilidade que atingiu a 
classe política. Após mais de uma década de estabilidade dos governos, 
a América Latina parece ter retornado ao cenário do início dos anos 
90, quando os escândalos relacionados à gestão de recursos públicos 
levaram à queda vários presidentes, também graças à ação da mídia 
e às mobilizações da sociedade civil9. A partir dessas experiências 
passadas, surgiram reformas destinadas a dar maior autonomia ao 
judiciário, bem como a racionalização da relação entre o legislativo 
e os ministérios, com a introdução do vínculo de confiança em doze 
países. No último período, no entanto, foram precisamente esses 
dois aspectos da estrutura de poder que deram origem aos maiores 
problemas, chamando a atenção para a necessidade de garantir 
“válvulas de escape” eficazes contra as tensões políticas.

As últimas crises presidenciais mostram um renovado 
protagonismo dos parlamentos, oferecendo a oportunidade de uma 
observação crítica sobre o desempenho dos sistemas governamentais da 
região. Para tanto, são consideradas algumas circunstâncias singulares 
que caracterizaram a interrupção dos mandatos de Dilma Rousseff no 
Brasil, Pedro Kuczynsky no Peru e Jorge Glas no Equador: com relação 
a esses casos, as dúvidas da doutrina se concentraram nas evidentes 
derrogações da disciplina constitucional das imunidades criminais e da 
responsabilidade presidencial. Mais precisamente, o confronto entre 
estes eventos destaca uma forte analogia nas causas - o envolvimento de 
vários representantes do executivo nas declarações dos colaboradores 
da Lava-Jato - e a dinâmica parlamentar que levou à instabilidade 
dos governos. As semelhanças sobre as quais pretendemos chamar 
atenção são: em primeiro lugar, uma coordenação entre as acusações 
apoiadas pelos Congressos e os atos investigativos do judiciário; 
segundo, a quebra de alianças ou - como no caso peruano - da trégua 

9 Nesse sentido, recordamos o impeachment do presidente brasileiro Collor, em 1992, a 
condenação de Carlos Andrés Pérez pelo Supremo Tribunal da Venezuela, em 1993 e 
os procedimentos jurídicos e parlamentares contra o presidente colombiano Samper 
em 1998. Com relação ao papel do judiciário e da opinião pública nesses eventos, 
consulte A. Pérez- Liñán, Presidential Impeachment and the New Political Instability, 
New York, 2007, 63: “a imprensa pode investigar acusações de corrupção ou abuso 
de poder, fornecendo o motivo para iniciar um processo de impeachment, enquanto 
movimentos sociais podem ativar a mobilização popular, desestabilizar o governo e, 
finalmente, forçar uma ação legislativa contra o executivo”.
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entre forças políticas que haviam inaugurado o mandato presidencial, 
seguida pelo nascimento de novas coalizões; por último, uma evolução 
interpretativa em relação aos dispositivos constitucionais relativos à 
responsabilidade do Chefe de Estado e de seu Vice.

Os episódios selecionados sinalizam um avanço, de fato, das 
fronteiras constitucionais que delimitam a área de controle parlamentar, 
colocando em evidência os limites das mais recentes reformas das 
relações entre os poderes executivo e legislativo, já divulgadas na 
literatura10. Neste artigo, portanto, pretendemos investigar se, e até 
que ponto, podemos falar em uma aproximação do presidencialismo 
da região às experiências Parlamentares da Europa Ocidental, a partir 
de certo “pragmatismo político” encontrados no funcionamento dos 
contrapesos colocados para proteger a separação de poderes.

2 Presidencialismo de coalizão e as peculiaridades do sistema 
latino-americano de freios e contrapesos

As transições democráticas do final do século passado na 
América Latina deram origem ao presidencialismo com equilíbrios 
institucionais inéditos, cujo desempenho foi significativamente 
afetado pelo amplo uso das funções legislativas dos Chefes de Estado, 
como o decreto de urgência (medidas provisórias) e a iniciativa de 
revisão constitucional11. A rígida separação de poderes, inspirada no 

10 Veja a classificação do presidencialismo latino-americano elaborada por J. Carpizo, 
Concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina, Mexico, 2007. 
Do mesmo autor, ver, J. Carpizo, México: ¿sistema presidencial o parlamentario?, in 
D. Valadés; J. María Serna (Eds), El gobierno en América Latina. ¿Presidencialismo 
o parlamentarismo?, México, 2000, 11- 46. Para mais informações sobre o tópico, 
observe o seguinte: C. Santiago Nino, Ideas and Attempts at Reforming the Presidentialist 
System of Government in Latin America, in A. Lijphart (ed.), Parliamentary versus 
Presidential Government, Oxford, 1994, 128-132; D. Valadés, La parlamentarización 
de los sistemas presidenciales, México, 2008; G. Enríquez Fuentes, Parlamentarizacíon, 
in L. Pegoraro (Ed), Glosario de Derecho público comparado, México, 2012, 301. 

11 Para um quadro comparativo, ver J.A. Cheibub; Z. Elkinks; T. Ginsburg, Latin 
American Presidentialism in Comparative and Historical Perspective, in 89, Tex. L. Rev., 
1707-1737 (2011); D. Nohlen, Principio mayoritario y regímenes presidenciales en 
América Latina, in 171, Revista de Estudios Políticos, 41-70 (2016). Sobre a experiência 
brasileira, ver R. Orrù, Il “presidenzialismo di coalizione brasiliano”: dall’ “abuso” all’ 
“uso” dei decreti d’urgenza (medidas provisórias)?, in Diritto pubblico comparato ed 
Europeo, 3, 2008, 1411.  
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arquétipo estadunidense, traduziu-se em um predomínio da função 
executiva desde o início das experiências republicanas. Foi um 
processo que contou com a contribuição favorável de dois fatores de 
instabilidade típicos da região ibero-americana: uma fraca coesão das 
formações políticas12 e a heterogeneidade do modelo federalista13.

O cenário econômico caracterizado por fortes assimetrias 
territoriais e a propensão tradicional à divisão de cargos favoreceram 
a difusão do modelo de “presidencialismo de coalizão”, cujo 
protótipo amadureceu na experiência brasileira iniciada com a 
Constituição Cidadã de 198814. Por fim, observe, por exemplo, a 
“reviravolta mexicana” realizada com a reforma constitucional de 
2014, que reconhece e disciplina os acordos de coalizão, superando 
a informalidade com a qual os últimos presidentes eleitos acabaram 
com a tradição de “executivos monocolores”15.

12 M. Duverger, Instituciones políticas y derecho constitucional, Barcelona, 1980, 615-
626. 

13 A. B. Benito Sánchez, La representación no programática: política particularista en 
democracias contemporáneas, in L. M. Ruiz Rodriguez (a cura di), Percepciones y atores 
de la representación política en America Latina, Barcelona, 2017, 107-130.  Veja 
também as monografias coordenadas por G. Pavani y V. Sulet Cock, Las tendencias 
del Estado Federal en Latinoamérica, in Revista General de Derecho Público Comparado, 
23, 2018. 

14 G. Passarelli, Brasile. Il presidenzialismo di coalizione, in S. Vassallo (traduzido por), 
Sistemi politici comparati, Bologna, 2016, 346. O conceito de “presidencialismo de 
coalizão” foi descrito pela primeira vez pelo cientista político brasileiro S. Abranches, 
Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro, in Dados, 1, 1988, 5-34. 
Entre as reflexões mais recentes, ver, P. Chaisty; N. Cheeseman; T.J. Power, Coalitional 
Presidentialism in Comparative Perspective. Minority Presidents in Multiparty Systems, 
Oxford, 2018. 

15 Uma referência ao novo art. 89, XVII, da Constituição mexicana, que fala 
explicitamente em “gobierno de coalición”. A reforma constitucional de 2014 
formaliza uma prática política aperfeiçoada, mais recentemente, pelo ex-presidente 
Enrique Peña Nieto, que em 2012 assinou um pacto com os líderes de três partidos 
representados no Congresso, cujo conteúdo descrevia um programa governamental 
dividido em 95 pontos, compreendidos em 5 artigos. A doutrina constitucional 
mexicana, no entanto, identificou a principal falha desses acordos informais no fato 
de que eles só poderiam vincular os líderes signatários e não os parlamentares afiliados 
ao partido. Por esse motivo, se falou em “coalizão imperfeita” e se decidiu introduzir 
uma disciplina constitucional específica. Neste sentido,ver, D. Valadés, El gobierno de 
gabinete y los gobiernos de coalición, Messico, 2018, 185 e ss. Para a doutrina italiana, 
ver R. Tarchi, La forma di governo del Messico: dal presidenzialismo imperiale alla 
“parlamentarizzazione” del presidenzialismo?, in DPCE online, 4, 2017, 887-924. 
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A coalizão tornou-se, portanto, o centro de gravidade do 
poder do governo na região ibero-americana, na medida em que a 
transição para a democracia reduziu progressivamente a incidência 
de governos de partido único ou hegemônicos de um único partido. 
Todavia, essa tendência foi considerada anômala por um preconceito 
que vê as coalizões como um fator de instabilidade em contextos 
dominados pela eleição direta do Chefe de Estado16. Por outro lado, 
no entanto, houve leituras do fenômeno na direção completamente 
oposta e que reconheceram maior longevidade das coalizões na esfera 
do presidencialismo e não nos contextos parlamentares17. Em todos os 
casos, o crescente compartilhamento de funções de orientação política 
entre presidentes e assembleias legislativas resultou em uma expansão 
das funções de controle dos Parlamentos: fato que faz da América 
Latina um verdadeiro “laboratório institucional”18.

A racionalização dos freios e contrapesos realmente perseguiu o 
objetivo de reduzir a instabilidade do governo: a questão parlamentar 
dos ministros foi introduzida em quatorze constituições; em doze 
a moção de desconfiança foi disciplinada contra os membros do 
gabinete, enquanto no Peru, Venezuela e Uruguai está prevista a 
dissolução presidencial dos Parlamentos em caso de conflito com a 
linha do governo19.

A doutrina comparada avançou várias leituras sobre as inovações 
que ocorreram nas últimas duas décadas, em alguns casos interpretando-
as como uma “parlamentarização” dos sistemas presidenciais da 
América Latina20, em outros, em vez disso, como o sinal inicial de uma 

16 Entre as muitas contribuições, veja S. Mainwaring; M. Shugart, Presidentialism and 
Democracy in Latin America, New York, 1997; J. Linz; Stepan, Problems of Democratic 
Transition and Consolidation, Baltimore, 1996 e, por último, A. Pérez-Liñán, 
Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America, cit. 

17 J.A. Cheibub, Presidentialism, Parliamentarism and Democracy, Cambridge, 2007, 79 
e ss. 

18 J. Garcia Roca, Control parlamentario y convergencia entre presidencialismo y 
parlamentarismo, in Teoría e Realidad Constitucional, 38, 2016, 61-99. 

19 Neste sentido, ver J.J. Orozco Henriquez, D. Zovatto, Alcance de los poderes 
Presidenciales en los paises latinoamericanos, in A. Ellis, J.J. Orozco Henriquez, D. 
Zovatto (ed.), Cómo hacer que funcione el sistema persidencial, Mexico, 2009, 90-91. 

20 D. Valadés, La parlamentarización de los sistemas presidenciales, cit. 
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transição para um verdadeiro semi-presidencialismo21. No entanto, 
o sucesso dessas reformas foi apenas parcial, como evidenciado pelas 
crises que trouxeram três presidentes apenas nos últimos seis anos 
(Lugo no Paraguai; Dilma no Brasil e Kuczynski no Peru) e um vice-
presidente (Glas no Equador) para rescindir seus mandatos com 
antecedência. Nesses casos, os três últimos se inserem em um contexto 
de instabilidade, determinado pela extensão, sem precedentes, das 
investigações por corrupção contra a classe política: em particular os 
relativos a contratos celebrados com a empresa Odebrecht, nos quais 
as declarações dos colaboradores da justiça foram decisivas.

3 A investigação Lava-jato na origem do impeachment de Dilma 
Rousseff no Brasil

O primeiro caso atribuível a essa tendência é representado pelo 
controverso processo de impeachment que levou à retirada de Dilma 
Rousseff da Presidência da República do Brasil. Para descrever esta 
história, vários membros do mundo acadêmico brasileiro usaram o 
termo “golpe legislativo”22, aludindo ao fato de que a acusação, em vez 
de verificar os fatos relatados, teve o efeito de criar uma nova coalizão 
de governo dominada pelas formações políticas que emergiram 
derrotadas pelas eleições presidenciais de 2014.

A posição do Congresso contra a ex-presidente foi favorecida 
pelo enfraquecimento eleitoral do Partido dos Trabalhadores (PT), que 
antecipou a dissociação da coalizão do mais importante aliado, em 
termos de número de assentos ocupados no Parlamento: o Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). A coligação eleitoral que 
apoiou os três executivos anteriores liderados pelo PT (dois de Lula e 
um de Dilma) sofreu, de fato, uma redução do consenso nas eleições 
de 2014, tanto que foi necessário o alargamento da base de apoio 
parlamentar ao governo, que chegou a contar com nove partidos.

21 L. Pegoraro, América Latina como categoría y objeto de comparación, in Dir. Pub. 
Comp. e Eur., 1, 2018, 92-93. 

22 I. Jinkings, K. Doria, Cleto, Murilo (editor), Por que gritamos ao golpe? Para entender 
o impeachment e a crise politica no Brasil, São Paulo, 2016. Entre os vários comentários 
publicados na imprensa internacional, veja Laura Carvalho, The Ousting of Brazilian 
President Dilma Rousseff Constitutes a Coup, in The New York Times, 18 aprile 2016. 
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Foi percebido que, nessas circunstâncias, o desempenho 
do presidencialismo brasileiro pode ser comparado às experiências 
de parlamentares multipartidários ou multipolares, nos quais a 
estabilidade do governo é frequentemente garantida pela transferência 
de papéis executivos importantes para os aliados no Parlamento23. 
Além da divisão de ministérios e líderes da administração pública, a 
coalizão é fundamental na definição de candidatos para as funções 
eletivas mais importantes: desde 1988, todos os presidentes brasileiros 
- com exceção de Jair Bolsonaro – teve como um vice24 um expoente 
de um partido aliado. O último aspecto é capaz de produzir um efeito 
distorcido adicional e singular sobre o funcionamento da forma de 
governo do país: o impeachment pode se tornar o instrumento pelo 
qual um partido de coalizão menor obtém a “substituição” de um 
presidente que não desfruta de boas relações ou que é incapaz de 
aprovar suas propostas no Congresso. Nesse sentido, no presente caso, 
o primeiro passo em direção à metamorfose da coalizão ocorreu com 
a apresentação do programa de governo “Uma Ponte Para o Futuro”, 
pelo então vice-presidente, Michel Temer (PMDB), durante uma 
coletiva de imprensa realizada em Brasília, quando o processo contra 
Dilma ainda não havia começado25.

O governo de Dilma caiu sob a pressão das investigações 
anticorrupção, iniciada pelos depoimentos dos líderes da Petrobras 
e da Odebrecht, que concordaram em colaborar com o judiciário, 
em troca de importantes descontos em suas respectivas penas. O 
impeachment foi, portanto, invocado pela maioria dos parlamentares, 
em nome da legalidade na gestão de fundos públicos, apesar de 
Dilma nunca ter sido formalmente investigada e, sobretudo, os 
delitos apontados pela Lava-Jato não correspondem aos «crimes de 
responsabilidade» previstos no art. 85, da Constituição Federal. No 

23 S. Mainwaring, Robust Federalism, and Presidentialism in Brazil, in S. Mainwaring, 
M.S. Shugart (Eds), Presidentialism and Democracy in Latin America, New York, 1997, 
69-74 e 106: “Os presidentes no Brasil cambaleiam entre os dois pólos; eles dominam o 
poder de decisão, mas quando sua base política se deteriora, eles não podem implementar 
grandes reformas”. 

24  o original, “hanno avuto come vicário”.
25 Veja as notícias na página da agência de imprensa nacional Agencia Brasil: agenciabrasil.

ebc.com.br/politica/noticia/2015-10/pmdb-critica-excessos-economicos-do-
governo-e-aumento-de-impostos. 
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debate parlamentar sobre as acusações contra Dilma, foram feitas 
frequentes referências às declarações dos colaboradores da justiça 
que o Ministério Público de Curitiba usara para fundamentar as 
acusações contra o ex-presidente Lula e os companheiros de partido 
de Dilma. A sobreposição entre o material probatório - entre outras 
coisas não concluídas judicialmente - e a avaliação dos crimes de 
responsabilidade, garantiu que o impeachment fosse oportunamente 
apresentado à opinião pública como uma batalha decisiva na guerra 
contra a corrupção. No entanto, após excluir as alegações de obstrução 
da justiça feitas na denúncia inicial, a comissão especial da Câmara 
dos Deputados decidiu proceder contra a Presidente por uma hipótese 
de ofensa à lei orçamentária (a chamada pedalada fiscal26). Portanto, 
o Congresso acolheu com agrado a reconstrução dos procuradores, 
considerando Rousseff culpada por ter criado um superávit fictício 
nas contas públicas, com vistas a encobrir dois decretos de gastos, 
contornando a necessária autorização do legislativo.

O resultado do processo de impeachment foi submetido a 
severas críticas diante da instrumentalização das normas acerca da 
apresentação das demonstrações financeiras e pela falta de evidências 
do envolvimento pessoal de Dilma na pedalada fiscal. Acerca do 
primeiro aspecto, verificou-se que o atraso na transferência de 
dinheiro entre dois órgãos públicos - embora possa ser classificado 
como uma infração administrativa - não constitui uma operação de 
crédito para a qual é necessária a aprovação do Congresso. Em apoio 
a essa interpretação, deve ser lembrada a constante jurisprudência 
do Tribunal das Contas da União, que endossou manobras idênticas 
ao examinar as demonstrações financeiras anuais apresentadas pelos 

26 O termo “pedalada fiscal” foi cunhado para indicar um expediente contábil que consiste 
em atrasar a saída dos cofres do Tesouro Nacional dos fundos destinados a cobrir os 
valores repassados pelos bancos públicos na execução dos planos de investimento 
do Estado. Essa operação ocorre ao mesmo tempo em que se dá a apresentação do 
balanço final do governo, no qual, portanto, as cifras em questão ainda aparecem à 
disposição do executivo, apesar de já terem sido comprometidos. No caso brasileiro, a 
comissão do Senado encarregada de analisar a denúncia de impeachment concluiu que 
a operação permitiria ao governo manter programas de gastos sociais e econômicos, 
sem recorrer a empréstimos para os quais a autorização do Congresso seria necessária. 
Os acusadores de Dilma Rousseff, portanto, identificaram nessa prática um plano 
para contornar as funções de controle que pertencem aos parlamentares.
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cinco governos anteriores. No segundo plano, deve-se lembrar, antes 
de tudo, que o impeachment no sistema jurídico brasileiro visa apurar 
responsabilidades decorrentes de conduta dolosa, não se podendo 
afirmar a legitimidade de uma condenação baseada em imputação a 
título de culpa (mesmo grave)27. Nesse sentido, como reconhecido 
pelo mesmo relatório técnico preparado pelo Senado, o processo não 
produziu evidências de que os decretos de gastos presidenciais foram 
emitidos com a consciência de que se destinavam à cobertura de 
fundos insuficientes - os quais, em vez disso, foram conhecidos pelo 
presidente do Tesouro Nacional28.

O “presidencialismo de coalizão” brasileiro parece estar 
passando por uma mudança de “num sentido parlamentarista” devido 
à crescente discricionariedade com que o Congresso conduz as fases do 
procedimento e a avaliação dos requisitos mínimos para se processar 
o mais alto representante do país. Para apoiar esta leitura considere 
as circunstâncias em que, um ano após a condenação de Dilma, dois 
pedidos de impeachment negados e um pedido de autorização para 
prosseguir a investigação pelo crime de corrupção cometido contra seu 
sucessor, Micheal Temer. A grande maioria formada em torno do novo 
presidente impediu a ocorrência de uma nova crise governamental, 
apesar das sérias indicações de culpa que causaram várias tensões entre 
os grupos de parlamentares. Cabe ressaltar que no parecer sobre a 
última denúncia de impeachment, emitida pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, surgiu uma postura apriorística contra a 

27 Nesse ponto, veja J. Tavares, O Direito Penal e o processo penal no Estado de Direito: 
análise de casos, cit., 56. Entre a doutrina constitucional favorável à exclusão da 
relevância das “pedaladas fiscais erradas”, ver também a posição de M. Figueiredo, 
O Brasil à prova da lei. O impeachment da presidente Dilma Rousseff entre causas 
e consequências, no DPCE online, 1, 2016, 147: “Também haveria problemas na 
determinação da responsabilidade pessoal da presidente. Seria necessário, em minha 
opinião, demonstrar uma intenção deliberada de distorcer o orçamento, a correção na 
gestão dos recursos públicos, o que até agora não ocorreu nesse sentido. Além disso, 
alega-se que a responsabilidade pelas chamadas ‘pedaladas’ caberia ao Secretário do 
Tesouro e não à Presidente da República”.

28 Acerca do processo de impeachment contra Rousseff, remete-se a J. Paffarini, Il 
presidenzialismo brasiliano alla prova delle inchieste e della crisi del bilancio statale: 
osservazioni sull’impeachment contro Dilma Rousseff, in DPCE online, 3, 2017, 551-
569; J. Paffarini; M. Oliviero, Impeachment. A origem e a circulação do modelo, 
Curitiba, Brasile, 2019. 
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possibilidade de incriminação de um cargo público, baseada na teoria 
do direito penal denominada “domínio do fato”. Para a maioria dos 
membros dessa Comissão, portanto, não poderia ser acolhida a tese 
do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que, referindo-se à 
conhecida teoria de Roxin, identificou no topo do executivo o centro 
de comando de uma extensa organização criminosa, cujo objetivo era 
a prática de corrupção e obstrução da justiça. O relator Bonifacio de 
Andrade, pertencente ao mesmo partido que o Presidente (PMDB), 
negou o fato de que ocupar o cargo mais alto do Estado implicaria 
absoluto poder de controle sobre os demais membros do executivo 
e os administradores de empresas estatais29. A escolha deste último 
argumento está, como é evidente, em clara contradição com o que 
aconteceu na ocasião da destituição de Dilma, quando, em vez disso, 
o Congresso reconstruiu os fatos de acordo com o esquema da “culpa 
mediata”, responsabilizando diretamente o topo do executivo do país 
pelas “pedaladas fiscais”, embora nenhum comando nesse sentido 
tenha sido endereçado à Secretaria do Tesouro Nacional.

4 A disseminação da Lava-jato e as crises presidenciais do Peru e 
Equador

As “delações premiadas” dos líderes da multinacional 
Odebrecht causaram importantes repercussões além das fronteiras 
brasileiras, principalmente no Peru e no Equador, onde foram usados   
para produzir as denúncias que deram início às acusações. Antes de 
tudo, é necessário notar uma semelhança com o caso brasileiro em 
termos de dinâmica parlamentar: nos dois países, as crises do governo 
foram consumidas pela ruptura dos acordos entre as forças políticas, 
que haviam inaugurado o período presidencial. O envolvimento em 
investigações de corrupção afetou executivos já enfraquecidos em sua 
base de apoio parlamentar, portanto, as destituições de Kuczynski 
e Glas foram seguidas por novos acordos e pela inclusão de figuras 
exponenciais da oposição, na equipe do governo.

29  Sobre este ponto, ver S. Gianello, L’(ir)responsabilità giuridica del Presidente brasiliano: 
il consolidamento di un paradigma costituzionale latinoamericano, in Dir. Pub. Comp. 
ed Eur., 2, 2018, 436 e ss. 
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O prolongamento da instabilidade política do Peru, por 
exemplo, é o resultado da deterioração das relações já difíceis 
entre o partido presidencial minoritário (Peruanos Por el Kambio 
- PPK) e o partido da oposição que detém a maioria dos assentos 
no Congresso (Fuerza Popular-FP). O primeiro episódio da crise 
remonta a outubro de 2017, quando Kuczynski foi convocado à 
comissão parlamentar de inquérito, criada para esclarecer os fatos 
narrados pelos colaboradores da Lava-Jato. Trata-se de uma iniciativa 
que suscita considerável controvérsia, pois o poder da interpelação só 
era exercível contra ministros (art. 139 da Constituição), enquanto o 
Presidente da República apenas poderia ser interrogado sobre questões 
que extrapolam o direito político. A Lava-Jato também é acusada de 
parcialidade por ter apresentado um relatório focado, principalmente, 
em supostos laços entre a Odebrecht e o Chefe de Estado, apesar de os 
testemunhos dos líderes dessa empresa terem apontado membros do 
partido no poder, como também alguns líderes de oposição.

Um segundo elemento, que levou ao agravamento da crise, é 
representado pela estreiteza da disciplina constitucional em relação à 
responsabilidade presidencial. O estabelecimento de direito político 
contra o Chefe de Estado é permitido nas hipóteses previstas no art. 
117, apenas diante de crimes contra a pátria, na condução regular 
das eleições e por ter dissolvido o Congresso, nas hipóteses previstas 
na Carta fundamental30. Os casos de corrupção, por outro lado, se 
enquadram na esfera dos crimes comuns, com relação aos quais, como 
se pode deduzir do mesmo artigo, a garantia da inadmissibilidade 
se aplica a toda a duração do mandato31. No entanto, devido às 
importantes implicações processuais do outro lado da fronteira32, 
a oposição decidiu contornar as restrições constitucionais à 
responsabilidade do Presidente, invocando a incapacidade moral de 
Kuczynski, nos termos do art. 113, da Constituição e prosseguindo 

30 N.T. Diferentemente do Brasil, o Peru não tem o chamado sistema bicameral - em que o Poder 
Legislativo é exercido pelo Senado e Câmara dos Deputados, pois o Congresso é composto por 
apenas uma delas, no qual atuam 130 parlamentares.

31 Sobre este tema, ver O. Cairo Roldán, La responsabilidad jurídica del presidente de la 
República en Perú, in Pensamiento Constitucional, 22, 2017, 10-20. 

32 A referência é à sentença que levou à prisão e à inelegibilidade da candidatura de 
Ignacio “Lula” da Silva nas eleições presidenciais brasileiras de 2018.
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com a declaração de vacância do cargo. A ação da Fuerza Popular gerou 
inúmeras críticas. Em primeiro lugar, a decisão de usar uma instituição 
cujo alcance efetivo nunca foi esclarecido - apesar de fazer parte da 
ordem constitucional do Peru, desde 1860 - e, de qualquer forma, 
de maneira completamente distorcida. Na prática constitucional 
recente, a declaração de incapacidade moral só foi pronunciada, em 
2000, contra Alberto Fujimori, em resposta à revisão da renúncia 
após seu refúgio no Japão. Nem mesmo a intervenção do Tribunal 
Constitucional33, que naquela ocasião havia sido convocada para 
integrar a disciplina processual, abordou a questão relativa ao escopo 
do instituto. Portanto, considera-se adequado confiar na orientação 
predominante da doutrina, segundo a qual a “incapacidade física ou 
moral permanente” (referida no art. 113, 2), se aplica, exclusivamente, 
às hipóteses de enfermidades que impedem o desempenho da função 
presidencial. O Congresso, por sua vez, decidiu não colocar as mãos 
na Constituição, preferindo alterar apenas seu regimento interno, 
alinhando as características e os requisitos do procedimento com os já 
previstos na acusação, nos termos do art. 117, caput34.

Em 22 de dezembro de 2017, portanto, foi estabelecido o 
processo previsto no art. 89-A, do regulamento do Congresso, o qual 
contempla o contraditório entre as partes, o direito de o Presidente 
ser representado por um defensor e, por último, o de requerer o voto 
favorável de 87, dos 130 congressistas, para a aprovação da moção 
de censura. A audiência, que durou catorze horas, e foi, na verdade, 
um julgamento antecipado dos documentos e depoimentos coletados 
durante as investigações do Ministério Público, durante as quais a 
defesa do Presidente alegou a legalidade dos contratos de consultoria 
com a Odebrecht e renovou a disponibilidade de colaborar com os 
procuradores, renunciando ao sigilo bancário, quando necessário. 
Todavia, a votação final não alcançou a maioria necessária para a 

33 Tribunal Constitucional, Expediente 0006/2003, AI-TC, Diário Oficial El Peruano, 
3/12/2003, disponível na página https://bit.ly/2AJh8U3. O Tribunal Constitucional 
finalmente tratou a declaração de vacância, da mesma forma como o direito político, 
nos termos do art. 117, da Constituição, especificando que o efeito de destituição 
somente poderia ocorrer com a maioria de dois terços dos votos.

34 F. Eguiguren Praeli, La responsabilidad del Presidente. Razones para una reforma 
constitucional, Lima, 2007, 223 e ss. 

https://bit.ly/2AJh8U3
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destituição e, sobretudo, reproduziu fielmente as divisões entre os 
grupos parlamentares, destacando a evidência da instrumentalização 
histórica dos alinhamentos políticos. Nesse sentido, em relação ao 
debate no Congresso, foi relatada “uma confusão”, por ignorância 
ou por atitude deliberada, entre a natureza e o escopo do direito 
político, a destituição por incapacidade moral e o uso de uma espécie 
de “censura política parlamentar do Presidente”35. Essa confusão foi 
parcialmente atribuída à falta de distinção entre a conduta relevante 
para a responsabilização constitucional do Presidente e o conceito de 
responsabilidade política, que se refere aos ministros.

No lado equatoriano, no entanto, os eventos que levaram à 
remoção de Jorge Glas da Vice-Presidência da República, merecem 
atenção porque se caracterizam por importantes questões críticas, 
também devido a algumas contradições e lacunas no texto constitucional 
de que os opositores políticos se aproveitaram prontamente. Logo 
após os depoimentos de José Conceição (ex-gerente da Odebrecht) ao 
Procurador Geral da República, o Chefe de Estado, Lenin Moreno, 
emitiu um decreto com o qual retirou as funções atribuídas ao seu 
Vice36, reivindicando a validade do ato, em virtude do disposto no 
art. 149 da Constituição. Embora os dois cargos tenham sido eleitos 
ao mesmo tempo, o dispositivo mencionado sustenta que “a vice-
presidência ou o vice-presidente da República, quando não substituir 
a presidência ou o presidente da República, exercerá as funções que 
lhes são ou não atribuídas”. Nesse sentido, o texto constitucional 
configura uma relação de dependência funcional entre os dois cargos 
que gozam da mesma legitimidade democrática, que certamente foi 
projetado para remediar as necessidades organizacionais do poder 
executivo, mas - como no presente caso -, pode ser usado como uma 
“arma política”. Um segundo aspecto crítico está ligado à abertura, 
em 23 de agosto de 2017, do processo judicial contra Jorge Glas, pelo 
crime de associação criminosa, após a autorização, por unanimidade, 
votada pela Assembleia Nacional - como o próprio vice-presidente 

35 F. J. Eguiguren Praeli, La tendencia hacia el uso frecuente y distorsionado del juicio 
político y la declaración de vacancia en contra del presidente, cit., 77 (tradução do 
autor). 

36 Decreto do Presidente da República do Equador n. 100 de 3 de agosto de 2017, 
disponível no link: https://bit.ly/2C31hRG
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pediu à sua base parlamentar que aprovasse o prosseguimento dos 
atos judiciais. Alguns meses depois, durante a investigação, o Fiscal 
acrescentou três novas acusações (corrupção, lavagem de dinheiro e 
suborno) e ordenou a prisão preventiva de Glas, que durou mais de 
dois dias. O juiz competente e a acusação interpretaram, portanto, a 
autorização para proceder como uma “rendição” do acusado, capaz de 
dar legitimidade a qualquer outro ato que o judiciário considerasse 
apropriado adotar contra o agente. Uma semelhante posição resulta 
inexplicável, se comparada ao regime de dupla proteção prevista para 
os parlamentares. De fato, considerando esse art. 128, parágrafo 2, 
do texto constitucional, que além de afetar a abertura do processo 
de aprovação da Assembleia Nacional, afirma que os congressistas só 
podem ser privados de sua liberdade “no caso de flagrante delito ou 
sentença executória”. A prisão de Glas é um fato decisivo na solução 
do conflito ocorrido no topo do Estado: a prolongada ausência do 
vice-presidente no palácio deu origem, após noventa dias, à declaração 
de “falta definitiva” do presidente Moreno e ao início do processo de 
substituição através de eleições parlamentares37. Em outras palavras, a 
iniciativa do judiciário, endossada pela inércia da Assembleia Nacional, 
permitiu a remoção do principal oponente político de Moreno, sem 
passar pelo procedimento agravado imposto pelo direito político38. 

No entanto, o escândalo da Odebrecht provocou consequências 
muito mais amplas, utilizadas de maneira oportuna para reduzir 
os espaços do pluralismo político e das garantias de independência 
dos órgãos da administração pública e do judiciário. Durante os 
conturbados eventos que levaram à prisão do vice-presidente Jorge 
Glass, o partido majoritário se separou e trinta parlamentares retiraram 
seu apoio ao presidente Lenin Moreno. Este último, depois de formar 
um novo executivo com o apoio de alguns partidos da oposição, 

37 De acordo com o art. 150 da Constituição do Equador, “Em caso de morte definitiva 
do vice-presidente ou vice-presidente da República, a Assembleia Nacional, com o 
voto conforme a maioria de seus integrantes, elegerá a substituição a partir de uma 
lista apresentada pela Presidência da República. A pessoa eleita atuará com base no 
tempo restante para concluir o mandato”.

38 Em particular, a maioria qualificada de dois terços dos membros da Assembleia é 
exigida pelo art. 130 da Constituição do Equador para a remoção dos dois principais 
representantes do executivo. Sobre o assunto, veja R. Oyarte Martínes, El juicio 
Político en la Constitución Equatoriana, in Foro. Revista de Derecho, 4, 2005, 35-57. 
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anunciou um “referendo para o combate à corrupção” e a reforma 
constitucional das principais instituições da “Revolución Ciudadana”, 
promovida por seu antecessor, Rafael Correa39. Entre as questões 
da consulta aprovada pelo voto de 4 de fevereiro de 2018, existe: a 
exclusão da vida política dos condenados por subtração de fundos 
públicos e financiamento eleitoral ilícito, a limitação a dois mandatos 
consecutivos dos principais cargos eletivos e, sobretudo, a delegação de 
amplas funções de controle e censura sobre os altos cargos de Estado 
ao Conselho de Participação Cidadã e Controle Social Transitório 
(CPCCST), designado pelo mesmo Presidente da República40. Este 
órgão, que de acordo com a Constituição de 2008, deve ser composto 
por membros nomeados da Assembleia Nacional, resultado de um 
concurso público, é transformado em um instrumento para avaliar 
a conduta das autoridades cuja nomeação ele contribui, incluindo o 
Procurador Geral da República, o Conselho da Magistratura41 e a cúpula 
da Controladoria Geral do Estado. Atualmente, 17 parlamentares da 
oposição estão respondendo a processos administrativos e penais, em 
face de supostas irregularidades na gestão dos fundos de campanha 
eleitoral, ou por atos de corrupção. Por fim, considera-se apropriado 
afirmar que as garantias do devido processo foram comprometidas no 
país, após a substituição dos principais cargos judiciais e a suspensão 
dos membros do Tribunal Constitucional, precisamente pelo próprio 
CPCCST, com uma resolução que viola abertamente as garantias 
de independência do órgão42. Um exemplo de como essa mudança 

39 A revisão do texto constitucional por meio de um referendo popular convocado 
pelo Chefe de Estado é regida pelos artigos 441 e 442, da Constituição do Equador. 
Para uma análise sobre os efeitos de distorção do referendo sobre a constituição de 
poderes constitucionais, ver H. Salgado Pesantes, La consulta popular y su empacte 
en la democracia. Un reto al hyperpresidencialismo, in Revista Ecuatoriana de Derecho 
Constitucional, 2, 2018, 1-20. 

40 De acordo com o art. 207 da Constituição do Equador, os 7 membros do Conselho 
de Participação Cidadã e Controle Social são escolhidos após o concurso entre os 
candidatos propostos pelas organizações sociais e municipais reconhecidas pelo 
Eleitorado Nacional do Conselho. O artigo 120, 11, prevê a investidura formal pela 
Assembleia Nacional.

41 Segundo o art. 181 da Constituição do Equador, o Conselho de Magistratura é o órgão 
responsável por garantir a autonomia e a independência do judiciário.

42 O Conselho de Participação Cidadã e Controle Social Transitório não possui poderes de 
censura para com os titulares dos escritórios sobre os quais exerce a função de controle. 
Nos termos do art. 431, da Constituição do Equador, além disso, os membros do 
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de competências exacerbou o conflito político é representado pelo 
processo que levou o ex-presidente da República e atual líder da 
oposição, Rafael Correa, a responder pelo crime de associação criminosa 
e sequestro de pessoa. O processo judicial passou a ser transmitido 
à imprensa quando o “Caso Balda” foi aberto, por iniciativa de um 
procurador-geral escolhido pelo CPCCS-Transitório, após demissão 
de seu antecessor com um voto de censura da Assembleia Nacional. 
O evento apareceu como uma “designação ad hoc”, na medida em 
que as regras de sucessão previstas no regulamento fiscal não fossem 
respeitadas, o que levaria à assunção ao cargo do procurador substituto 
em serviço no momento43.

5 Conclusão

Embora não se pretenda esgotar o assunto, os episódios 
examinados oferecem um importante ponto de observação sobre a 
inconsistência entre as previsões e práticas constitucionais relativas à 
responsabilidade do executivo no contexto do presidencialismo latino-
americano. Portanto, queremos chamar a atenção para as dificuldades 
operacionais que esse modelo de governo encontra em contextos 
políticos e sociais altamente polarizados44. As crises presidenciais 
também renovaram o ativismo dos Tribunais no exercício do controle 
da legitimidade constitucional, sobre o qual algumas contribuições 
da doutrina interna e estrangeira se concentraram recentemente no 
impeachment brasileiro45. Na mesma linha devem ser mencionadas as 

Tribunal Constitucional «não estão sujeitos a nenhum tipo de direito político e nem 
podem ser removidos por quem os designou”. Após a suspensão dos juízes, realizada 
em 23 de agosto de 2018, os novos membros foram nomeados apenas cinco meses 
depois, em 28 de janeiro de 2019. Veja em: https://www.elcomercio.com/actualidad/
consejo-participacion-ceso-corte-constitucional.html. 

43 Sobre este ponto, bem como para uma reconstrução dos eventos constitucionais 
e políticos do Equador nos últimos dois anos, ver o relatório do Lawfare Institute, 
disponível no link: http://lawfareinstitute.com/?p=597.

44 J. J. Linz; A Valenzuela, Il fallimento del presidenzialismo, Bologna, 1995 
45 Sobre o impeachment brasileiro cfr. A. G. Bahia; D. Bacha e Silva; M. A. Cattoni de 

Oliveira, O impeachment e o Supremo Tribunal Federal: historia e teoria constitucional 
brasileira, Florianopolis, 2016. Para uma visão mais ampla em relação aos episódios 
que viram os tribunais se transformarem em atores de políticas públicas, cf. AA.VV., 
Ativismo judicial e judicialização das politicas publicas, Itajaí (Brasile), 2016. 
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intervenções da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 
Camba Campos et al. c. Equador e Tribunal Constitucional vs. Peru, 
em que foi estabelecida a obrigação das Assembleias Legislativas de 
observarem o princípio do devido processo legal e a estrita legalidade 
formal na implementação das funções judiciais46. No entanto, 
permanece alguma hesitação em admitir a possibilidade de anular a 
decisão final, especialmente nos sistemas legais em que a impugnação 
da votação no Congresso é explicitamente proibida pela carta 
fundamental – como no México e no Brasil47.

O exame comparativo que se imerge na dinâmica 
constitucional ibero-americana não pode deixar de reconhecer um 
certo dinamismo dos sistemas de governo, na medida em que os 
contrapesos à disposição das assembleias parlamentares costumam 
ser usados   para executar os desígnios da classe política, em vez de 
manter o equilíbrio entre os poderes. Nesse sentido, as acusações 
de imoralidade apresentadas de um lado para o outro servem para 
legitimar a ruptura explícita e seletiva da prática constitucional por 
parte das assembleias legislativas, no que se refere ao ato de gerenciar 
as fases de “transição”. Também por esse motivo, é possível reforçar 
as descrições que sublinhavam a característica não hegemônica da 
“normatividade constitucional” no quadro geral dos formandos48. A 
interrupção da “regularidade” das relações institucionais ocorre com o 
não cumprimento das disposições sobre responsabilidade do executivo 
e imunidade criminal dos órgãos políticos, justificadas por recordar a 

46 É feita referência aos casos Tribunal Constitucional vs. Peru, sentença de 31 de janeiro 
de 2001, e Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Equador, sentença de 
28 de agosto de 2013. Para um comentário sobre o primeiro caso, ver R. Bustamante 
Alarcón, El caso del tribunal Constitucional a propósito de la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derecho Humanos, in Pensamiento Constitucional, 9, 2003, 291-
337. 

47 Recorde-se que a Corte Interamericana de Direitos Humanos recusou o pedido 
de parecer consultivo sobre a questão do direito político contra o Presidente da 
República encaminhado pela Comissão, em 13 de outubro de 2017, após os casos 
Zelaya (Honduras), Lugo (Paraguai) e Dilma (Brasil) ). A recusa foi motivada pela 
inoportunidade de pronunciamento “de forma abstrata” sobre argumentos em relação 
aos quais a Corte poderia no futuro ter a oportunidade de decidir caso a caso “em 
concreto”. Ver em https://bit.ly/34Ntc2Z .

48 M. Carducci, Costituzionalismo emancipatorio e “ciclo progressista” in America Latina, 
cit., 120 e ss. 
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natureza excepcional da crise de confiança que se estendeu aos órgãos 
representativos. No entanto, se no passado esse componente ameaçava 
a continuidade das instituições eletivas da região, abrindo caminho 
para a intervenção dos setores militares, hoje as crises políticas são 
resolvidas no binômio Parlamento-Presidência, não poupando o “uso 
indevido” dos dispositivos de garantia das jovens Constituições da 
América do Sul. Renova-se, portanto, a hipótese que considera ainda 
não realizada uma efetiva emancipação do direito constitucional das 
exigências dos atores políticos, e que, portanto, a continuidade da 
relação executivo-legislativo será sempre ameaçada pelos despertares 
periódicos das “regras de direito político49”.

Por outro lado, podem ser observadas análises sobre o número 
de casos de crises presidenciais sul-americanas que ocorreram desde 
o início dos anos 90 até hoje, os quais assinalam, juntamente com a 
consolidação da forma democrática dos Estados da região, uma alta 
frequência da interrupção dos mandatos presidenciais por renúncia 
ou impeachment50. Com o abandono do autoritarismo, os parlamentos 
se sentem mais sensíveis à pressão de novos atores políticos (os líderes 
partidários são frequentemente desatualizados   por movimentos de 
protestos) e a interesses econômicos generalizados (principalmente 
investidores estrangeiros e organismos financeiros internacionais), 
assumindo a responsabilidade pela transição e contendo possíveis 
falhas constitucionais. Por fim, parece oportuno notar que o caso 
brasileiro, precursor dessa tendência, destaca o papel decisivo do 
judiciário, da mídia e dos movimentos sociais, apoiando a ativação do 
procedimento de destituição dos Chefes de Estado e exercendo pressão 

49 N.T, no original: “rule of political law”. Uma referência à classificação de U. Mattei, 
Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World’s Legal System, in American 
Journal of Comparative Law, 45, 1997, 24 e ss. Entre os escritos mais recentes que 
retornaram a este tópico, consulte L. Pegoraro, America Latina como categoria y objeto 
de comparación, cit., 87. 

50 Para uma profunda reconstrução dos eventos latino-americanos que levaram ao 
término antecipado dos mandatos presidenciais, ver A. Pérez-Liñán, Presidential 
Impeachment and the New Political Instability in Latin America, cit., 62-3.  Levando 
em conta apenas o período pós-autoritário (de 1990 até hoje), podem ser contadas 
27 crises presidenciais, 13 das quais levaram à remoção do titular do poder executivo. 
Em sete casos, os parlamentos agiram por impeachment ou por meio da declaração de 
incapacidade de governar; nos demais, os presidentes renunciaram antes da votação.
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sobre o legislativo durante as etapas do andamento do julgamento de 
impeachment.

O fenômeno apresenta “causas estruturais” que podem 
ser traçadas no sistema de equilíbrio de poderes, que, apesar das 
inúmeras peculiaridades que cada país apresenta, seguiram as mesmas 
evoluções em todos os territórios dessa região51. As assembleias 
constituintes latino-americanas de fato encontraram um modelo de 
referência comum no presidencialismo, embora este último tenha sido 
imediatamente contaminado por componentes igualmente vívidos na 
tradição do governo ibero-americano. Com a transição do final do 
século, no contexto das críticas às autocracias militares, observou-se 
que a eleição do Chefe de Estado assumiu um significado simbólico: 
o retorno à soberania popular, juntamente com as garantias do 
pluralismo político52. Todavia, as Constituições que surgem na região 
neste momento entregaram a estrutura de poderes a uma variável 
política composta por sistemas eleitorais assimétricos, na medida em 
que associam a escolha direta e majoritária do executivo à busca de 
representatividade, através de fórmulas proporcionais, para a formação 
de assembleias legislativas. Posteriormente, as reformas que deram 
continuidade à transição democrática são consideradas o passo inicial 
para a consolidação de um “constitucionalismo em duas velocidades”: 
de um lado, é mantido um padrão vertical e concentrado de poderes, 
e em alguns casos fortalecido, com a expansão das prerrogativas 
presidenciais em matéria legislativa e de nomeação, por outro, o 
catálogo de direitos é ampliado juntamente com as ferramentas de 
acesso à justiça e novos mecanismos de participação do cidadão nos 
processos de tomada de decisão53.

Os efeitos da concentração de poderes no topo do executivo, 
dos quais muitos haviam alertado, parecem, no entanto, fortemente 
ligados ao peso específico do partido presidencial na coalizão e no 

51 O. Amorim Neto, Presidencialismo e Governabilidade nas Américas, Rio de Janeiro, 
2003. 

52 R. Gargarella, La sala de máquinas de la Constitución, Buenos Aires, 2014, 272. Sobre 
a experiência brasileira, ver R. Beçak, Democracia, Participação e Recall, in L.A. Conci; 
M. Figuereido, 30 Anos de Constituição. Multiplos olhares sobre as suas promessas, Rio 
de Janeiro, 2018, 3-21. 

53 Cfr. R. Gargarella, La sala de máquinas de la Constitución, cit., 285. 
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Parlamento54. Se este último é incapaz de manter a base parlamentar 
unida, o risco de “reversões” no topo do estado é maior, apesar do 
fato de ter sido abordada a introdução da moção de desconfiança 
contra os membros executivos nomeados pelo Presidente, visava, 
de fato, a introdução de “válvulas de escape” para crises. A reforma 
dos mecanismos de controle mútuo nas relações entre Parlamento e 
Presidente foi saudada como uma racionalização da forma presidencial 
de governo, ou melhor, uma adaptação tardia à composição plural 
das assembleias, com o objetivo de aumentar os efeitos representativos 
dos sistemas eleitorais55. Por outro lado, enquanto a estrutura 
organizacional das competências do governo permanece intacta, é claro 
que a função da direção política ainda permanece uma prerrogativa 
do Presidente, portanto os órgãos que representam a coalizão – 
variavelmente denominados de, dependendo do país, “conselho de 
ministros”, “conselho de gabinete” ou “gabinete de ministros” - não 
garantem a função de diálogo com o Parlamento a que se destinam. As 
crises políticas ainda afetam diretamente os principais representantes 
do Estado e a “substituição” de alianças no comando do executivo 
ainda permanece um resultado frequente no contexto das experiências 
do governo sul-americano. Um dos principais efeitos da polarização 
do sistema político da região é, portanto, o uso dos instrumentos 
de garantia fornecidos pelas Constituições como “armas” para a 
luta política, a partir das quais se identifica um “comportamento 
parlamentarista” dos presidencialistas.
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Capítulo 5

A “PRIVATIZAÇÃO” DO DIREITO 
PÚBLICO DESDE FONTES NORMATIVAS 
TRANSNACIONAIS: O CASO BRASILEIRO 

DE PREVENÇÃO E COMBATE À 
CORRUPÇÃO COMO AMOSTRA

Márcio Ricardo Staffen1

1 Introdução

Sob o viés do realismo, as medidas de prevenção e combate à 
corrupção no Brasil alimentaram uma substancial mudança 

de lógica no comportamento institucional de atores privados e 
instituições públicas, mudanças legislativas sofreram uma guinada 
efetiva para a pauta anticorrupção e a Sociedade tornou-se mais 
integrada aos movimentos de mobilização social para o enfrentamento 
deste que é compreendido como o grande desafio contemporâneo 
brasileiro.

Simultaneamente às pressões domésticas por medidas de 
prevenção e combate à corrupção, ganharam relevo as influências claras 
e efetivas de atores transnacionais, desterritorializados e altamente 
especializados decorrentes de instituições como Comitê da Basileia, 

1 Doutor em Direito Público Comparado pela Università degli Studi di Perugia (Itália). 
Doutor e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. 
Estágio de Pós-Doutorado em Direito Transnacional – Università degli Studi di 
Perugia (CAPES/PDE). Professor nos cursos de Mestrado e Doutorado em Ciência 
Jurídica – Universidade do Vale do Itajaí. Coordenador e Professor no Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito – Faculdade Meridional/IMED (2014-
2018). Visiting Researcher no Max Planck Institute of Comparative Public Law and 
International Law (Alemanha). Doutor Honoris Causa pela Universidad Antonio 
Guillermo Urello (Peru). Professor Honorário da Faculdade de Direito e Ciências 
Sociais da Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Peru). Advogado (OAB/SC). Email: 
marcio.staffen@gmail.com . 
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Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e International 
Transparency.

Em decorrência desse estado d’arte, os modelos de produção 
normativa e suas respectivas fontes não passaram incólumes. 
Cumulativamente a atuação de atores transnacionais, o uso de 
indicadores, rankings e métricas de corrupção restaram plenamente 
utilizadas (STAFFEN, 2019); o argumento de combate à corrupção 
transladou-se da seara penal para campos de elevada moralidade 
(STAFFEN, 2020); a burocracia estatal ganhou nova envergadura 
(STAFFEN, 2020) e; as condições internas de enfrentamento à 
corrupção confundiram-se com pautas de globais (STAFFEN, 2018).

Assim, em linhas gerais as mudanças promovidas e as alterações 
em curso criaram um sistema complexo de prevenção e combate à 
corrupção. Sem prejuízo das demais manifestações, no marco da Lei 
n. 12.846/2013, observa-se com as figuras de autorregulação e de 
compliance, vias para uma “privatização” das fontes normativas de viés 
publicista.

No presente texto entende-se “privatização” como o movimento 
institucional de influência de mecanismos normativos tipicamente 
de Direito Público, por expedientes produzidos, aprovados e 
implementados por sujeitos de Direito Privado, alterando a lógica 
clássica instituída desde os Tratados de Paz de Vestfália e do processo 
de publicização do Direito, no contexto de codificação inaugurado 
pela Revolução Francesa.

Imerso nesse contexto, o presente estudo objetiva discorrer 
sobre a “privatização” do Direito Público desde fontes normativas 
transnacionais, usando o caso brasileiro de prevenção e combate à 
corrupção como amostra do atual estado d’arte em uma perspectiva 
analítica e crítica.

2 Fontes normativas transnacionais

Antes de se analisar as manifestações que podem ser 
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compreendidas como fontes normativas do Direito Transnacional2, 
merece destaque alguns pressupostos conducentes à satisfação do 
objetivo elencado. O Direito Transnacional não desconstitui o Direito 
Nacional, não desconsidera o Direito Internacional, não nega o 
Direito Supranacional (comunitário), pelo contrário, dialoga com 
cada um deles conforme os fenômenos a serem regulados.

Na medida em que o Direito Transnacional contesta a hegemonia 
homogeneizadora do Estado nacional, típico do modelo Vestfáliano, 
para produção normativa, abre uma senda para a consideração de 
manifestações antes marginais como jurídicas e normatizadoras das 
dinâmicas sociais e institucionais. Nesse sentido, a proposição de 
fontes normativas do Direito Transnacional decorre da Sociedade e, 
cumulativamente, da capacidade institucional das suas instituições 
no exercício da autoridade que possuem. Portanto, como primeira 
premissa, as fontes normativas do Direito Transnacional surgem das 
plúrimas instituições sociais atuantes nos cenários da globalização.

 Por outro lado, em sendo o Direito Transnacional um fenômeno 
multinível, dinâmico, especializado, flexível, predominantemente 
horizontal e em constante comunicação com outros ordenamentos, 
sistemas e regimes, não é de se estranhar o fato de que suas fontes 
normativas sejam antecipadoras de comportamentos idênticos.

Outro aspecto que merece ser sublinhado faz menção a 
simbiose que existe entre esferas públicas com espaços privados, 
interna e/ou externamente aos territórios geográficos dos Estados 
nacionais. Ora, as fontes vertem de domínios públicos nacionais com 
projeção e efetividade na seara privada extra-nacional e, noutros casos, 
derivam da iniciativa privada com destinação aos comportamentos de 
instituições públicas, governamentais ou não. 

Prevalece a circulação de fontes normativas de sucedâneo ao 
Direito Transnacional nos mais variados sentidos, multidirecionais, 
com pontos de convergências ou divergências praticamente impossíveis 
de serem avaliados em abstrato. Portanto, o estudo acerca das fontes 
normativas do Direito Transnacional não se estrutura verticalmente 

2 A título de esclarecimento, no presente texto Direito Transnacional será tratado como 
sinônimo para Direito Global, sem prejuízo da sua coerência interna.
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apenas e prioritariamente no lugar de produção da norma, mas 
considera significativamente sua dinamicidade e sua extensão, 
conforme sua efetividade.

 A função desempenhada pela magistratura, a partir de 
precedentes ou pela interpretação na norma também tem o condão de 
subsidiar o desenvolvimento do Direito Transnacional. Tanto os poderes 
judiciários nacionais, as cortes supranacionais ou internacionais, 
assim como a arbitragem demonstram suas contribuições para a 
definição de padrões normativos fundantes do Direito Transnacional. 
Nesse contexto, o Judiciário não se restringe ao preceito do judicial 
review. Também não presta de contributo apenas no âmbito de sua 
competência geográfica, pois o transjudicialismo (SLAUGHTER, 
1995), o living law (MUCHLINSKI, 1997, p. 79), o comércio 
entre juízes (ALARD; GARAPON, 2005), a litigância transnacional 
(SANTOS, 2012) ou a circulação de modelos jurídicos (PAFFARINI, 
2015) faz com que sua atuação seja de maior envergadura, com 
destaque para a autoridade que exerce sobre a tutela de determinados 
direitos e pretensões jurídicas em atendimento às necessidades sociais.

 A doutrina, por sua vez, nutre o Direito Transnacional 
desde sua capacidade analítica e crítica dos modelos relacionados; 
fornecendo uma metodologia adequada para a comparação jurídica 
ou; no constructo de pilares comuns de sustentação normativa 
para o Direito Transnacional a base doutrinária não se concentra 
na proposição de uma dogmática envolvente e totalitária. Antes 
de ser seduzida pela dogmática, os estudos teóricos sobre o Direito 
Transnacional majoritariamente são zetéticos. Como consequência, 
o resultado imediato desse estágio de desenvolvimento da doutrina 
jurídica do Direito Transnacional é marcado por predominância de 
respostas a serem construídas, especialmente pela experiência jurídica 
em vias de maturação, sem prejuízo dos questionamentos estarem 
líquidos e com possibilidades reais de mutação.

Por essas razões, desde a fórmula sintetizada, no âmbito do 
Direito Público Comparado, por Armin von Bogdandy (2014, p. 
980), a presente obra considera como possível metodologia de estudo 
para o Direito Transnacional, primeiro a compreensão dos fenômenos 
de modo analítico, depois, a extração dos princípios relevantes de cada 
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fenômeno examinado para, ao final, discutir as interrelações dessas 
ações em suas múltiplas situações. Por sua vez, quando do surgimento 
de qualquer fenômeno novo, há que se principiar novamente esse 
esquema, de modo a ser representado por uma espiral incessante.

Diante desse contexto, em preliminar torna-se possível fixar o 
padrão das fontes normativas do Direito Transnacional muito mais 
como canais de comunicação e apresentação de preceitos dotados de 
maior efetividade para cada fenômeno, dada sua especialidade. Mesmo 
que se observe em alguns momentos, justaposições e/ou sobreposições, 
as vias de comunicação contribuem com o desenvolvimento do 
Direito, se enfrentadas de modo substancial. Como consequência, 
ganha força a noção de que as prescrições normativas que sustentam 
o Direito Transnacional não se originam em fluxos formais, verticais, 
descendentes, ao estilo up-down. Ainda que o Direito Transnacional 
possa incorporar normas nacionais advindas de uma norma hipotética 
fundamental, maturada no âmbito estatal hegemônico, quando da sua 
inserção no campo do Direito Transnacional, não haverá estratificação 
no que tange ao seu aspecto formal. 

Em grande parcela, a carência de estratificação formal pode 
ser explicada sobre os seguintes aspectos. Primeiro, sob o ponto 
de vista institucional, pela ausência e disfuncionalidade de existir 
uma autoridade global totalitária e soberana, investida no poder 
de “legislar”. Prevalece a interpretação tanto da impossibilidade 
quando da inviabilidade dessa autoridade. Depois, estabelecer um 
legislador universal para todos os assuntos a projetarem consequências 
válidas à sociedade seria um convite à ingenuidade. Ademais, ainda 
que o Direito Transnacional compartilhe princípios básicos e de 
espraiamento global, noutro lado, em seu nascedouro há condições 
clarividentes de especialização, pluralismo e fragmentação de modelos 
jurídicos (NASSER, 2015).

Esse novo paradigma jurídico permeia os tecidos normativos 
estatais, utilizando os canais que a própria globalização cria (in 
primis aqueles econômicos e judiciários) e subtraindo soberania 
às instituições “tradicionais”. É a “linguagem dos interesses”, 
portanto, a fazer com que a fronteira entre hard Law (Constituição, 
leis, etc.) e soft Law (antecedentes judiciários, “programas de 
ajuste estrutural das finanças do Estado”, etc.) se torne sempre 
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mais sutil e irrelevante. A linguagem normativa transnacional se 
declara mais como motor de “convergências” e de “diálogos” que 
de diferenças: a retórica do cosmopolitismo esconde a conotação 
imperativa do direito global, aproveitando-se da ausência de um 
aparato de poderes públicos ao qual atribuir a função coercitiva 
e da presumida posição de igualdade dos sujeitos jurídicos. 
(OLIVIERO; CURZ, 2012).

Contudo, essas advertências não importam na plena 
horizontalidade do Direito Transnacional. Em que pese sua 
sustentação não hierarquizada sob o ponto de vista formal, há que se 
destacar que determinadas matérias se comportam como pressupostos 
influenciadores de normas específicas. Direitos Humanos, 
Democracia, dignidade da pessoa humana, informação, participação, 
transparência, rule of law, equidade, due process of law, resolução das 
controvérsias por expedientes imparciais podem ser elencados como 
pressupostos de desenvolvimento válido de normas especificas para o 
Direito Transnacional. Mesmo os autores que esboçam argumentos 
céticos em relação ao Direito Transnacional, reconhecem a existência 
de preceitos jurídicos globalmente cogentes transcendentais em relação 
à autoridade da ONU, por exemplo (VARELLA, 2014, p. 984). 

Diante disso, a condição de ascendência que se processa em sede 
do Direito Transnacional não se coaduna com requisitos formais, mas 
de bens jurídicos materialmente considerados fundantes e norteadores 
de normatizações que operam em cenários especializados. Mesmo 
que Günther Teubner (1997, p. 16-17) prescreva a noção de rules e 
meta-rules, como nomenclatura própria para esse fenômeno, há que se 
esclarecer a opção mais acertada em se compreender as mencionadas 
“meta-rules” como pressupostos ou princípios, devido à prudência no 
uso do prefixo meta.

Ao tempo em que ressalvas são arguidas ao postulado de 
Günther Teubner, há que se concordar que o estágio atual das 
fontes normativas que orientam o Direito Transnacional se vale 
parcialmente de regulações afeitas aos Estados e suas instituições. 
Segundo sua análise, as fontes normativas podem ser descritas em dois 
momentos. O primeiro, contemporâneo, opera cumulativamente 
sobre fluxos de comunicação e intercâmbio com fontes típicas do 
Direito estatal. Posteriormente, projeta para o futuro a construção 
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de fontes normativas independentes para o Direito Transnacional. 
Como resultado, o Direito Transnacional se consolida por meio de 
pluralismos, especializações e fragmentações (TEUBNER, 1997, p. 
8).

Especialmente ao tema do pluralismo e da fragmentação, 
merece destaque ratificar a posição originária na qual estão concebidas 
tais manifestações, isto é, a forma difusa pela qual o poder se 
manifesta no âmbito da globalização e as articulações realizadas para 
supressão de vácuos de poder que acabam acontecendo. Nessa toada, 
Paolo Grossi, fornece um contributo importante na medida em que 
analisa as premissas da relação entre poder e ordenamento no âmbito 
do medievo. Além disso, um dos argumentos de maior relevância 
destacados por Paolo Grossi está justamente na sua descrição das fontes 
normativas do medievo “non soffocato nella sola forma legislativa ma 
aperto in una articolazzione giurisprudenziale, dottrinale e sopratutto 
consuetudinaria” (GROSSI, 2017, p. 20-21). Indiscutivelmente, uma 
das chaves para se entender o presente é avaliar o percurso histórico 
prévio ao Estado moderno, justamente pela condição difusa de 
instituições, de poderes e de ordenamentos jurídicos.

Ao tempo em que o Estado nacional tratou de condicionar 
os preceitos normativos na extensão da “lei”, inclusive a magistratura 
como boca da lei, os episódios que constituem a experiência jurídica 
no medievo dedicaram especial atenção à normatização da vida 
cotidiana através de princípios, identidade, valores, confiança e 
normas. A posição ôntica do jurídico representava o lastro de coesão e 
unidade social. Sem o ente denominado Estado, a Sociedade gozava de 
centralidade. O ordenamento, portanto, nasce de baixo das questões 
sociais com traços de espontaneidade e autotutela, o que confere, 
segundo Paolo Grossi, autonomia ao Direito (GROSSI, 2017, 30-31).

Logo, se a condição normativa não resulta exclusivamente 
de estruturas formalmente hierarquizadas e homogeneizadoras, 
resta investigar qual o impulso que promove o aparecimento e a 
adoção de determinados preceitos como fontes normativas para o 
Direito Transnacional? Dada a experiência jurídica em curso, parece 
haver uma predisposição das múltiplas instituições a reconhecerem 
e a respeitarem fontes normativas que consigam corresponder aos 
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anseios dinâmicos e complexos, com foco no ser e no dever-ser dos 
comportamentos a serem regulados. 

Ademais, segundo se extrai dos estudos de Sabino Cassese, o 
Direito Transnacional rege-se pelo domínio de networks normativos 
com desenvolvimento fluído e alianças variáveis, prevalecendo aquele 
com maior capacidade de corresponder às pretensões e demandas 
arguidas (CASSESE, 2013, p. 34-35). Desta feita, minimizam-se as 
forças das relações verticalizadas, estando ou não os Estados nacionais 
presentes, promovendo canais de circulação de modelos jurídicos e 
fomentando a pesquisa e a comparação por funcionalidades analógicas 
para desafios antes nacionais e estatizados, conforme a capacidade 
institucional e a autoridade de cada ator envolvido nos respectivos 
processos a serem normatizados. 

Nesses novos tempos, a produção normativa pode ser 
equiparada aos preceitos ordenados pela ideia de oferta e procura. 
Isto é, para novas relações intersubjetivas postas em desenvolvimento, 
novas previsões jurídicas são demandadas para regular os fatos. Assim, 
mesmo que haja uma regulação privada, o seu desiderato acaba por 
satisfazer necessidades públicas, primeiro pela confusão entre público 
e privado, depois, por corresponder às demandas consignadas. Tal 
comportamento ajuda a compreender a função das fontes do Direito 
Transnacional, os instrumentos pelos quais se manifestam, o atributo 
de autoridade e a emergência consubstanciada de expedientes de soft 
law e autorregulação.

Günther Teubner, a partir de orientações extrajurídicas, 
desenvolve a teoria da policontexturalidade, segundo a qual, o 
Direito passa a ser uma diversidade de discursos fragmentados que 
pode ser identificado em diversos tipos de regulações, constituídas 
independentemente do Estado, em inúmeras vezes (TEUBNER, 
2005, p. 81). Como consequência, Direito Transnacional passa a 
ser formado em processos autoproduzidos, no sentido de coadunar 
o direito com os processos globalizatórios de natureza especializada 
(TEUBNER, 1997, p. 8). De forma sintética, a teoria em apreciação 
estaria fundada na autopoiese (processo de conhecimento pela 
dinâmica de sua evolução (TEUBNER, 1989)) e autovalidação desde 
eixos de produção normativa coordenados pela policontexturalidade 
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dos pluralismos em vigência. Na sua percepção, esse sistema é 
marcado por circularidade fechada em relação a outros sistemas 
e ausência de hierarquia. Desse modo, a produção normativa deve 
guardar autonomia e ser gestada a partir dos próprios movimentos 
dessa circularidade, conforme estágios de dependência, independência 
e interdependência (TEUBNER, 1089, p. 119 e ss).

Em que pese a crítica que possa ser destinada para a noção 
de fechamento que existe tanto em Günther Teubner como em 
Niklas Luhmann, enclausura a compreensão das normas por sua 
autorreferencialidade e promove um esquema de autoperpetuação 
progressivamente segmentadas (CATANIA, 2010, p. 43), a qual 
não se coaduna com o advento de autorregulações éticas e técnicas. 
Teubner possibilita que se identifique analiticamente dois fluxos de 
circularidade desde o ponto de vista da globalização e seus impactos 
nas fontes do Direito: uma com rotação centrípeta, centralizada 
no Estado, pela qual a geopolítica seria suficiente para organizar o 
processo de construção de um direito pós-nacional, ressaltando 
a pujança de Estados “fortes” frente a Estados “fracos”; outra, com 
sentido centrífugo, na qual os demais atores e instituições envolvidas 
no processo, teriam autoridade para não se sujeitar à soberania estatal, 
cujos exemplos para Günther Teubner estariam na lex mercatória 
(TEUBNER, 1997, p. 9-11).

Nesse diapasão, além do cambiamento do monopólio estatal 
para concentração homogeneizadora dos fenômenos sociais no texto da 
norma, teoria e prática confluem para destacar a extraterritorialidade 
das normas aprovadas/adotadas por determinados Estados que 
produzem efeitos na territorialidade de outros Estados3. Na mesma 
linha, há que se destacar a condição indutora do Direito supranacional 
(comunitário) que transita por expedientes semelhantes. Depois, 
vertem os instrumentos de autorregulação das instituições às margens 
dos Estados e seus órgãos, que não raras às vezes influenciam o 
comportamento regulador dos Estados, conforme alhures consignado.

3 Caso ilustrativo desse fenômeno pode ser colhido da utilização da Lei de Transparência 
canadense utilizada como marco legal do referendo que resultou na independência de 
Kosovo, em 2006, quando o referido Estado deixou sua vinculação com a Sérvia, em 
2008.
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Diante disso, torna-se possível afirmar que o Direito 
Transnacional se fundamenta sobre fontes normativas produzidas em 
áreas absolutamente difusas e com amplo espraiamento material. Entre 
aversões, justaposições e/ou sobreposições, o Direito Transnacional 
avança desde fontes nacionais até regulações privadas. Constituições e 
contratos são elencados como embasamento jurídico. Tratados ou atos 
privativos dos poderes executivos orientam comportamentos jurídicos. 
Precedentes seculares ou padrões de governança visam normatizar às 
instituições e os respectivos atores.

3 A “privatização” normativa e a lei anticorrupção 

Nessa quadra, diante do constructo até então realizado, urge 
ponderar a inexistência do chamado “não-Direito”, espécie na qual 
estariam incluídos os instrumentos de soft law, autorregulação e os 
expedientes tipicamente privados. A partícula negativa não deve se 
opor ao Direito, no máximo deve ressaltar o Direito estatal ou o 
Direito não-estatal, pois apenas aqui o “não” encontra justificativa. 4

Ao tratar do assunto do processo normativo transnacional, 
Harold Koh desenvolve uma metodologia peculiar, não apenas por 
associar dogmática e empiria, mas por testar as respectivas Cortes 
sobre demandas transnacionais e extraterritorialidade das normas, 
associando a dimensão doméstica das instituições com direito e relações 
internacionais, com foco em condensar uma teoria de conformidade 
dos Tribunais no julgamento de pretensões que escapam dos domínios 
nacionais soberanos.

Como primeiro resultado, observou a inexistência de 
fronteiras em questões públicas e questões privadas quando da decisão 
prolatada, ainda que no início da apreciação dos fundamentos cada 
julgador ponderou por tal distinção, mas logo superando-as. Depois, 
a transnacionalização da litigiosidade afastou in concreto com corrente 

4 Nesse sentido: TEUBNER, Gunther. Direito, sociedade e policontexturalidade. 
Tradução: Bruna Vieira de Vicenzi. Piracicaba: Unimep, 2005, p. 82; ARNAUD, 
André-Jean. O Direito entre a modernidade e a globalização. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999, p. 157; NASSER, Salem Hikmat. Direito global em pedaços: 
fragmentação, regimes e pluralismo. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 
12, n. 2, 2015. 
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dualista. 
André-Jean Arnaud, por sua vez, com um olhar desde as 

dinâmicas sociais, além de enfrentar o problema do lugar de produção 
da norma, sob o aspecto da geografia nacional/internacional, cria 
bases de hibridismo no que tange às fontes do Direito Transnacional 
(na sua adjetivação, Direito em tempos de globalização). Segundo 
ele, as fontes do Direito Transnacional podem ser classificadas 
pelos processos tradicionais, isto é, Constituições, leis, tratados, 
princípios, costumes, doutrina e jurisprudência, somando a elas 
formas manifestadas em direito negociado, necessidades do mercado, 
mecanismos de governança, políticas públicas, regulações alternativas 
e, na excepcionalidade da guerra (ARNAUD, 2007, p. 148-150).

Nesse sentido, a análise de André-Jean Arnaud, ao tempo em 
que descreve a condição de hibridismo sobre as fontes normativas 
para o Direito advindo da globalização, dá transparência para 
a extraterritorialidade das normas, sejam elas reguladoras ou 
regulamentadoras (ARNAUD, 2006, p. 3-5). Como consequência, 
antecipa a condição de declínio que se projeta sobre os poderes 
legislativos nacionais e a recomposição das funções remanescentes 
entre o Executivo e o Judiciário, formulando a partir de então sua 
crítica à razão jurídica, fixada ainda no legiscentrismo. 

Não obstante, o encolhimento do campo material para atuação 
dos poderes legislativos nacionais, tanto por pressões internas quanto 
externas, fragilizando o mito da “lei” como vontade popular soberana 
e onipresente, Arnaud pondera com assertividade o incremento de 
práticas de lobby legislativo (ARNAUD, 2007, p. 33). Sem julgar sua 
licitude ou não, a progressividade dessas práticas pavimenta outra via 
impossível de ser ignorada e que produz efeitos multiníveis, globais 
e locais. Portanto, normas muitas vezes publicizadas com atributos 
formais de desenvolvimento institucional puramente domésticos, 
podem esconder pressões globais que alteram o sentido do bem 
jurídico tutelado, bem ou mal.

Com toda a dinâmica de circularidade e inovação sobre as 
mencionadas fontes, há que se inserir elementos normativos para 
equilíbrio das pressões locais, nacionais, internacionais, supranacionais, 
transnacionais e globais. Se, contemporaneamente torna-se difícil 
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e precipitado elencar um rol taxativo de fontes para o Direito, essa 
dificuldade pode resultar na aceitação irrestrita e desleixada das 
formas e conteúdos para esse Direito em emergência. Cada um dos 
tópicos investigados provoca para a necessidade de se assumir a forma 
normativa, mesmo em suas formas mínimas para o Direito a partir 
da globalização, com posição destacada para a provocação perante os 
atores da globalização para que definam suas normas, tal qual defende 
Harold Koh nos conceitos de “transnational norm entrepreneurs” e 
“governmental norm sponsors” (KOH, 2006).

Sem prejuízo às ressalvas consignadas as ideias de Günther 
Teubner, Sabino Cassese, Harold Koh e André-Jean Arnaud, ambas 
subsidiam vias de sistematização exemplificativa para o trato das 
fontes normativas do Direito, demonstrando as funções institucionais 
desenvolvidas, os fluxos de construção e reconstrução e os conteúdos 
tutelados. A matéria não se exaure, pelo contrário, permite fixar 
padrões mínimos de juridicidade na complexidade instalada, dentro e 
fora dos domínios estatais, afinal ao se analisar as fontes normativas do 
Direito Transnacional, simultaneamente se ressignifica o ser e o dever-
ser das fontes do Direito nacional. Revisitadas as fontes nacionais, 
indelével não restarão as premissas globais, caracterizando assim uma 
retroalimentação incessante e não territorializada.

Em relação ao cenário brasileiro de prevenção e combate 
à corrupção, pós uma sequência de investigações, denúncias e 
condenações, cíveis, penais e administrativas, por inúmeros casos 
de corrupção, a sociedade brasileira a elegeu (a corrupção), como a 
principal fonte de receio e preocupação social, superando temores 
antigos com o desemprego, a violência e o acesso aos direitos sociais 
(OLIVON, 2020). 

No âmbito transnacional, seguindo os indicadores eleitos pela 
Transparência Internacional, o Brasil, mesmo com mudanças políticas, 
investigações criminais organizadas e controle pela opinião pública, 
piorou seus resultados sobre Índice de Percepção da Corrupção (IPC). 
Desde o início da atual metodologia, inaugurada em 2012, o Brasil 
chegou ao seu pior resultado em 2018, somando apenas 35 pontos, de 
um total de 100 pontos, ficando na posição 105 no ranking mundial, 
estando empatado com Egito, Peru, Costa do Marfim, Zâmbia, Timor 
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Leste e Argélia. Em 2019, o Brasil, mesmo com mudanças políticas 
substanciais, arrefecimento de novos casos de corrupção no âmbito 
da alcunhada Operação Lava-Jato e pequena retomada econômica, 
conservou apenas 35 pontos no Índice de Percepção da Corrupção 
(IPC) (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2019).

Como consequência, o enfrentamento da corrupção ganhou 
contornos difusos na realidade brasileira, escapando das molduras 
típicas de legalidade penal e de probidade administrativa. A tendência 
de manifestações transnacionais pressionando por maior integridade 
nos negócios públicos e privados aportou no cenário nacional. 
Simultaneamente, as pressões sociais elevaram exigências de boas-
condutas, a posição de responsabilidade mútua pela prevenção da 
corrupção e a necessidade de mudança não restrita aos movimentos 
legislativos e parlamentares, pois representam, aos olhos do senso 
comum, um espaço de corrupção institucionalizada.

No recorte temático do combate à corrupção, no seio de 
pressões populares e institucionais de insurgência restou publicada, em 
2012, a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 12.683) que, inaugurou 
no Direito Público nacional um modelo de “privatização” normativa 
sob o aspecto de compliance. Ao consignar que determinadas pessoas 
físicas, jurídicas ou consórcios possuem obrigação de identificar seus 
clientes, mantendo registros destes e reportar determinadas operações 
financeiras para obstacularizar expedientes de lavagem de dinheiro. 

Mesmo que desde os anos noventa, por meio da Resolução n. 
2.558/1994, do Conselho Monetário Nacional e, da Carta Circular 
n. 3.461/1999, do Banco Central do Brasil, o tema de programas 
de compliance já estivessem previstos, urge destacar que sua hipótese 
de incidência mirava a manutenção de registros de informações e 
notificação de atividades suspeitas, sem objetivar prevenir/sancionar 
os atos de ocultação de movimentações ou movimentações financeiras 
suspeitas (SILVEIRA, 2015, p. 182).

Coube a Lei Anticorrupção (Lei n. 12.846/2013), no contexto 
dos protestos populares de 2013, das incursões da International 
Transparency e da OCDE, enfrentar materialmente o tema da 
compliance projetando-o para searas do Direito Público, como fonte 
jurídica. Tem-se a manifestação contundente deste estágio quando 
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da observação da existência, conformidade, grau de interação com 
o poder público e efetividade dos programas de compliance para fins 
de dosimetria da pena, conforme assevera o art. 7º, da mencionada 
norma.

Igualmente deve ser considerado como amostra de privatização 
do Direito Público, a relação jurídica advinda dos pactos de leniência, 
estabelecida no art. 17, da Lei Anticorrupção, que promove uma virada 
epistemológica na dogmática penal e no grau formal e verticalizado 
das fontes normativas que regem o Direito Público, no qual o Direito 
Penal possuiu destaque histórico.

Frente aos contornos fixados para os programas de compliance 
e os pactos de leniência, a quebra dos deveres de integridade, 
conformidade, boa-governança e ética nos negócios, a condição de 
imputação a título de autoria para dirigentes de empresas e instituições 
empresariais passa a ser autorregulada, inclusive, com o dever de 
vigilância, como destaca José Agustina Sanllehí (2010), evitando a 
ocorrência da figura de “cegueira deliberada”.5

Em igual proporção, no sentido de demonstrar a “privatização” 
das fontes normativas do Direito Público, merece ser sublinhada a 
condição de cogência bilateral face aos poderes públicos, pois são 
obrigados ao adimplemento dos deveres negociados e assumidos. 
Assim, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Questão de Ordem 
no Inquérito n. 4.483/DF (Rel. Min. Edson Fachin), ressalvou por 
inúmeras passagens a condição de prevalência dos atos de vontade e 
sua vinculação, inclusive para terceiros, na linha do HC n. 127.483/
PR (Rel. Min. Dias Toffoli).

Para além dos julgados do Supremo Tribunal Federal 
sedimentarem posição de cogência, vinculação e normatividade 
dos acordos de leniência, o Tribunal de Contas da União, em sede 
de judicialização da Tomada de Contas nº 016.991/2015-0 (Rela. 
Min. Ana Arraes), quando restou compelido a cassar a declaração 
de inidoneidade para contratação administrativa de empresas cujas 
condutas foram negociadas por meio de acordo de leniência (STF, 

5 A tese da “cegueira deliberada” ganha relevo na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal desde o julgamento da Ação Penal n. 470, no julgamento do escândalo do 
Mensalão.
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Medida Cautelar em Mandado de Segurança, n. 36.496/2019/DF, 
Rel. Min, Gilmar Mendes).

Assim, sem a pretensão de se esgotar o assunto e de estabelecer 
de modo exauriente os contornos da aplicação de fontes normativas 
privadas em conteúdos normativos de Direito Público, torna-se visível 
e impossível de ignorância a tendência de “privatização” das fontes 
normativas do Direito Público em muito, por influências de atores 
e de expedientes do Direito Transnacional. O modelo híbrido, de 
interpenetração normativa, confirma a hipótese de “privatização”, 
desde variáveis que escapam das molduras definidas pelo Direito 
nacional.

4 Conclusão

A partir dos argumentos expostos e dos dados empíricos 
projetados, o espaço legislativo de cada Estado-nacional não consegue 
se manter hermético para a influência de argumentos e atores 
transnacionais/globais. Em outras palavras as linhas de demarcação 
entre o local, o nacional, o internacional, o supranacional, o 
transnacional e global torna-se vulnerável, porosa e permeável perante 
as dinâmicas propiciadas pelas múltiplas faces da globalização e da 
internacionalização de fenômenos antes estanques.

Com isso, o rasgo teórico sobre ramos do Direito, cujo ápice 
ocorreu no transbordamento da Revolução Francesa, cingindo 
Direito Público e Direito Privado restou revistado em razão de 
dinâmicas diversas, convergentes também com a proliferação de atores 
transnacionais e com o aproveitamento de argumentos externos para o 
âmbito doméstico. Nesse sentido, o movimento de “privatização” das 
fontes normativas do Direito Público absorve e interpenetra-se com 
preceitos jurídicos transnacionais.

Embora os institutos da compliance, da autorregulação regulada 
e de instrumentos de soft law tenha maior lastro no contexto privado, 
com o espraiamento de modelos jurídicos altamente globalizados e 
com a pauta jurídica transnacionalizada, suas utilizações assumiram 
ambivalência ao influenciar, no aspecto de fonte normativa, também 
o Direito Público nacional.
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No Brasil, em específico, as mudanças institucionais com vistas 
ao combate e à prevenção da corrupção potencializaram as condições 
de “privatização” das fontes normativas públicas, inclusive, com a 
chancela do Poder Judiciário. Muito disso, devido ao descrédito das 
fontes tradicionais e dos poderes legitimados para o seu feitio. 

Sem ignorar os desafios e riscos da “privatização” das fontes 
normativas do Direito Público, a capacidade de reconhecimento desse 
fenômeno é condição de possibilidade para substancial aplicação da 
noção de rule of law. 
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Capítulo 6

CONTROVÉRSIA ENTRE TOLERÂNCIA E 
IMPACIÊNCIA NA DEMOCRACIA ATUAL

Neuro José Zambam1

1 Introdução

A tolerância é um valor fundamental na democracia desde 
o seu surgimento. A compreensão da sua eficácia está na 

íntima relação estabelecida com o contexto onde as pessoas vivem e 
constroem a sua existência, normalmente caracterizado por incontáveis 
conflitos, divergências e interesses de difícil administração. Não 
poucas vezes, quando estas diferenças são dominadas por impulsos 
individualistas ou pelo autointeresse geram disputas que dividem 
e ameaçam pessoas grupos e nações que, por vezes, impedem a 
convivência solidária e cooperativa.

De outra perspectiva, as origens da intolerância estão relacionadas 
a concepções de mundo isoladas em seu próprio imaginário e sem as 
condições ou oportunidades de convivência com outras com as quais 
podem dialogar, comparar e interagir em ambientes mais amplos de 
forma a, também, questionar as suas próprias convicções. Destaca-
se que o não acesso às tecnologias e a bons níveis de educação são 
fatores determinantes para a permanência em ambientes restritos e a 

1 Possui estágio de Pós-doutorado em Filosofia na Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (UNISINOS). Doutor em Filosofia pela PUCRS. Professor do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Faculdade Meridional, de Passo Fundo – IMED. 
Professor do Curso de Direito (graduação e especialização) da  IMED. Membro 
do Grupo de Trabalho, Ética e cidadania da ANPOF (Associação Nacional dos 
Programas de Pós-Graduação em Filosofia). Pesquisador da Faculdade Meridional. 
Líder do Grupo de Estudo “Multiculturalismo e pluralismo jurídico”. Membro do 
Projeto de Pesquisa em Rede “Cidadania, debate público e seguridade social a partir 
de Amartya Sen”. Coordenador do Centro Brasileiro de Pesquisa sobre a Teoria 
da Justiça de Amartya Sen: interfaces com direito, políticas de desenvolvimento e 
democracia. E-mail: neuro.zambam@imed.edu.br. neurojz@gmail.com
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formação de fanatismos.
Ainda neste contexto, o agravante com maior potencial de 

fomentar ambientes, indivíduos e práticas de intolerância estão 
naquelas situações em que imperam desigualdades injustas. A ausência 
de condições para o desenvolvimento das potencialidades humanas 
básicas gera a manutenção de concepções morais com comportamentos 
discriminatórios e violentos em relação às pessoas, à natureza e às 
instituições. A violência doméstica e a classificação de pessoas em 
ordem de preferência, vitimando normalmente as mulheres, ocorre 
com maior incidência nesses ambientes. 

Há que se destacar, também, a ocorrência de intolerância 
entre aqueles com formação escolar e de bem-estar privilegiados. 
Estes, normalmente são oriundos de contextos familiares, políticos e 
institucionais pautados por tradições e práticas autoritárias.

Esta abordagem está centralizada nesta preocupação 
largamente refletida no último período em diferentes ambientes, por 
personalidades reconhecidas e em contextos mais ou menos influentes, 
considerando as crises que assolam as democracias na atualidade. 

A problemática que envolve diferentes atitudes de intolerância 
nos diversos ambientes e com difícil compreensão, pode ser destacada 
a partir das seguintes questões: Por que aumentou a violência 
doméstica no período inicial da “Pandemia Covid-19”? Quais as 
causas que impedem a expressão, aceitação ou integração das minorias, 
especialmente os povos tradicionais? Por que o racismo ainda é uma 
rotina? Por que os eleitores elegem governantes intolerantes e violentos? 
Como concretizar a tolerância e prevenir a nefasta intolerância? Como 
prevenir a ascensão de concepções e líderes intolerantes? Por que a 
repressão não inibe a continuidade de práticas de intolerância? 

Os principais objetivos deste artigo são: Fundamentar política 
e juridicamente a tolerância. b) Apresentar a impaciência como um 
caminho para superação da intolerância e suas principais causas. c) 
Destacar a argumentação pública e a participação como exercício 
rotineiro da democracia em vista da superação de diversas exclusões. 

Esta temática terá como referência de análise a obra “A ideia de 
Justiça de Amartya Sen”, em diálogo com outras e alguns comentadores, 
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para fundamentar o valor e a prática da tolerância, a impaciência e 
suas conexões com diversas preocupações contemporâneas.

A estrutura de apresentação, primeiro expõe a concepção de 
tolerância como um valor político e jurídico conjugando a sua relação 
com a justiça social. Segundo, retrata a prática da impaciência como 
uma estratégia democrática de expressão dos anseios, das angústias e 
necessidades da população demandando, como resposta, adequadas 
políticas públicas. Terceiro, afirma a importância da participação e o 
exercício permanente da argumentação pública para a renovação da 
democracia e a superação das desigualdades injustas. 

A profunda renovação da democracia é uma necessidade para 
sua própria identidade e legitimidade. 

2 Valor moral e jurídico da tolerância

A prática da democracia é mediada por valores, interesses, 
instituições e um expressivo número de atores que, por vezes de forma 
conjunta e cooperativa e em outras situações com graves disputas 
e divergências irreconciliáveis, atuam a partir dos seus interesses 
individuais ou por objetivos mais abrangentes no interior das 
organizações sociais, dentre elas, família, universidades, organizações 
públicas ou privadas, igrejas e outras2.

A tolerância é uma expressão e conquista genuína da tradição 
política universal que demonstra ser possível a convivência, atuação e 
expressão da vontade de todos os membros de uma sociedade de forma 
equitativa. A tolerância adquiriu ao longo do tempo status moral e 
jurídico. Ou seja, um valor integrante da rotina da convivência humana 
e em sociedade e norma de conduta contemplada nas arquiteturas 
constitucionais dos países democráticos. 

Experiências de tolerância estão presentes em diversas 
civilizações e levadas a termo por líderes com diferentes concepções. 

2 Para uma visão sobre a compreensão e os compromissos com a renovação da 
democracia, sugere-se: ZAMBAM, Neuro José; OLIVEIRA, Ricardo de Almeida de. 
O LIBERALISMO POLÍTICO DE JOHN RAWLS: a missão de educar a juventude 
para a democracia no Séc. XXI. Quaestio Iuris. Vol. 10, nº. 03, Rio de Janeiro, 2017. 
pp. 1500-1516 DOI: 10.12957/rqi.2017.25623.



  125
Direito, Democracia e Sustentabilidade

Importa destacar o impactante o relato das reflexões e atitudes concretas 
do Imperador Akbar, com sua sólida formação muçulmana e praticante 
assíduo, sobre a necessidade de convivência pacífica entre as diversas 
concepções religiosas na Índia multicultural, assim como, a defesa 
da necessidade de esclarecimento racional das convicções, tradições 
e práticas religiosas e sociais como condição para a convivência boa 
e justa. Correção de tradições injustificáveis, libertação dos escravos 
e laicidade do Estado retratam uma personalidade esclarecida em 
tempos de grave intolerância na Europa3.

A resolução de conflitos por meio da aniquilação do outro 
ou compreensões pautadas pelo individualismo, na medida em que 
perdem o sentido seja pelo esclarecimento refletido, seja pelo simples 
fato de não mais terem qualquer razão de existir, são substituídas ou 
evoluem para a prática da tolerância4. O convencimento do seu valor 
moral é acompanhado pela mudança de entendimento sobre o valor da 
pessoa e, de outra perspectiva, da evolução das instituições e condutas 
o que demonstra as condições de convivência solidária entre desiguais. 
Essa convicção foi esclarecida por Zambam; Aquino (2015, p. 369): 

Esse valor moral denominado Tolerância foi construído ao longo 
da história da humanidade e amadurecido pelas experiências e 
práticas de intolerância, pelo desenvolvimento da compreensão 
do valor da pessoa e sua dignidade, da evolução da organização 
do Estado, da fundamentação de princípios que orientam as 
legislações, as instituições e o agir moral das pessoas em sociedade 
e da capacidade humana de refletir e ampliar as suas concepções 
culturais para acolher o estranho (alius) – no seu sentido mais 
amplo. É nesse ir e vir entre as diferenças humanas que se aprende 
e se exercita a Tolerância como fundamento de integração 
civilizacional. 

O exercício da tolerância como uma rotina da convivência e da 
organização das sociedades representa uma salutar evolução pessoal, 
comunitária e social. Essa é a dimensão moral, simultaneamente, 

3 Para um relato mais detalhado sobre essa experiência sugere-se: SEN, Amartya. A 
ideia de justiça. Tradução de Denise Bottmann e Ricardo Doninelli Mendes. São 
Paulo, Companhia das letras, 2011, p. 67.

4 Para aprofundar esta temática sugere-se: APPIAH, Anthony. O Código de honra: 
como ocorrem as revoluções morais. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: 
Companhia das letras, 2012
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simbólica e referência para a convivência humana e a equidade social. 
Sem tolerância triunfa a barbárie, o fanatismo e a injustiça em todas 
as suas dimensões. 

Quando a arquitetura jurídica integra a tolerância no conjunto 
da sua estrutura de leis e princípios demonstra a sua maturidade 
política e a necessidade de contemplar na legislação este princípio de 
alto valor moral visando ampliar a sua aceitação. De outra perspective e 
com igual importância destaca-se como irrenunciável a necessidade de 
prover a educação para a tolerância e a prevenção, combate e punição 
das práticas e hábitos de intolerância. As democracias convivem com 
o dilema do retrocesso presentes desde a sua gênese nas atitudes de 
aversão ao pluralismo e nas ações violentas, seletivas e excludentes. Do 
que surge a grave questão: Como tratar os intolerantes? Atualmente, 
este é um dos mais graves dilemas da convivência entre sociedades 
democráticas e globalizadas.

A constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã, 
contemplou, entre outras, duas dimensões de forte valor moral e 
jurídico no seu corpo legal com condições do orientar a relação com 
os demais, preservar o pluralismo como característica constitutiva da 
nação e a decorrente opção pela convivência tolerante e equitativa. 
O preâmbulo menciona assegurar a pluralidade como compromisso 
básico da carta e no Capítulo I destaca os princípios que são decisivos 
para prevenir as graves injustiças que estão na origem da intolerância, 
especialmente, a dignidade humana, o pluralismo político e a 
promoção do bem comum5.

As pessoas, grupos e sociedades onde a rotina das suas relações 
individuais, políticas e jurídicas são caracterizadas pelo reconhecimento 
do outro, por níveis razoáveis de bem-estar, estabilidade democrática, 
econômica e jurídica, assim como, adequados níveis de participação 
e decisão, demonstram que as ameaças de surgimento e rotina da 
intolerância são reconhecidamente menores.

 Importa destacar a herança de Locke ([s/d] p. 22) para elucidar 

5 Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 19 jul. 2020.

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constituição&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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a importância de prevenir as injustiças evitáveis como antídoto para o 
equilíbrio social: 

Os governos justos e moderados são por toda parte tranquilos 
e seguros; mas, quando os homens são oprimidos pela injustiça 
e tirania, eles são sempre recalcitrantes. Sei que muitas das 
sedições começam frequentemente por pretexto de religião; mas é 
igualmente verdadeiro que no interesse da religião os súditos são 
frequentemente maltratados e vivem miseravelmente 

Considerando a pluralidade constitutiva das sociedades e a 
necessidade de condições para a convivência entre pessoas, grupos e 
povos, a tolerância adquire grave relevância moral e jurídica, assim 
como condição para a sobrevivência e o desenvolvimento humanos. 
Sem essa dimensão este princípio dará lugar a lutas fratricidas e 
exclusões sem limites. A humanidade se reconhece na tolerância ou 
perde sua condição.

3 Dever de impaciência e a evolução social

A aniquilação de expressiva parte da população mundial e do 
Brasil devido à concentração de renda está na origem de inúmeros 
problemas que assolam as nações no seu interior e as próprias relações 
entre os povos. As pesquisas de Sen sobre as fomes coletivas no mundo, 
amplamente conhecidas, revelam o cenário da existência abundante 
de alimentos ao lado de legiões de famintos. De outra parte é grave sua 
a afirmação e seu valor simbólico quando constata que governantes 
nunca passam fome6.

É sintomático que o fenômeno das graves exclusões atinja de 
forma impactante e violenta as democracias na atualidade, mesmo 
aquelas com tradição de estabilidade, eleições periódicas e liberdade de 
expressão. Nesse contexto de preocupações, decepções e acomodações, 
o dever de fazer da democracia e seus recursos de participação e decisão 
uma rotina é bem expresso na afirmação recente de Sen (2019) quando 
analisa as crises das democracias contemporâneas, especificamente na 
Índia: “A democracia não é um remédio automático de nada”. 

6 Para uma visão completa desse fenômeno sugere-se: SEN, Amartya. Poverty and 
Faminess: an essay on entitlement and deprivacion. New York: Oxford University 
Press, 1981. 
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Deste contexto em que são evidentes as limitações e impotências 
dos tradicionais recursos da democracia, dentre eles as eleições 
periódicas, as decisões por maioria e a existência de instituições, 
afirma-se, primeiro a necessidade de reconhecimento da necessidade 
de renovação das diferentes formas de organização, participação 
e expressão da vontade da população e do exercício do poder. Os 
limites acima citados são representativos dessa necessidade. Sem o 
enfrentamento desse dilema as crises se aprofundarão e a recuperação 
do dinamismo e da credibilidade estará cada vez mais distante. Da 
mesma forma que, a intolerância e as exclusões serão cada vez maiores 
e gerarão fanatismos e violências cada vez mais destruidores.

Segundo, nesse contexto de desigualdades injustas e dilemas 
complexos a necessidade da impaciência apresenta-se como imperativo 
para a correção de injustiças evitáveis. Quando analisa a tradição indiana 
de aceitar de forma paciente um amplo contexto de desigualdades, 
Sen (2015, p. 310) sublinha: “A paciência não tem ajudado a corrigir 
nenhuma dessas desigualdades e injustiças; nem tem provado ser 
gratificante de nenhuma outra forma facilmente detectável”. Essa é 
uma demonstração do quanto outras formas de atuação são essenciais 
para a reversão de situações que ameaçam a estabilidade social, desde as 
condições de bem-estar social até imposições autoritárias e dominações 
violentas. Para tal contexto, Sen (2015, p. 310), sublinha: “Por outro 
lado, muitas vezes mudanças positivas ocorreram e produziram certa 
libertação quando a reparação dos males foi procurada ativamente e 
perseguida com vigor”.

À tradicional demanda por participação consagrada no direito 
de votar e ser votado, da irrenunciável liberdade de expressão e da 
ampla possibilidade de organização de associações e partidos surgem 
em diferentes contextos, evidências, de um lado da sua impotência e, 
de outra perspectiva, a necessidade de renovação e reinvenção de novas 
formas de impaciência. A atrofia da democracia e a não percepção dos 
interesses, estratégias e formas de manipulação, domínio e aniquilação 
tem como uma de suas causas principais a acomodação e a repetição 
de fórmulas tradicionais de participação, organização e confiança nas 
instituições e seus representantes. A ausência de memória de parte 
expressiva dos eleitores brasileiros sobre o candidato em quem votaram 
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é a demonstração disse ambiente constrangedor e limitado da prática 
democrática.

A democracia consagrou ao longo do tempo a sua capacidade 
de dar voz aos inúmeros atores sociais que compõe a dinâmica de 
sua organização. Destacam-se os partidos políticos como organizações 
privilegiadas de agregação de ideias e interesses que expressam 
publicamente a vontade de indivíduos, grupos e instituições em vista 
do exercício do poder. 

Assinala-se a importância das eleições periódicas como ação 
pedagógica e política essencial da dinâmica democrática, embora, como 
destacado, insuficientes na atualidade. Porém, é decisiva a percepção 
da importância dos partidos e outras organizações de oposição para 
trazer para o debate público as questões que escapam àqueles que estão 
no exercício do poder. Esclarece Sen (2015, p. 383): “A democracia dá 
à oposição a oportunidade de pressionar pela mudança nas políticas, 
mesmo quando o problema tem uma longa história e é crônico, em 
vez de agudo e repentino como no caso das fomes coletivas”.

Na mesma perspectiva assinala-se a importância de manter 
o Estado laico, considerando a pluralidade de concepções religiosas 
que existem em todas as sociedades, assim como, demonstração da 
independência das amarras institucionais agregadas a interesses 
corporativos e individualistas. O poder atrelado a organizações 
religiosas retrata a impotência dos líderes políticos, a atrofia das 
instituições e a ausência de uma razão pública democrática que 
caracteriza a identidade da população.

A impaciência é uma dimensão necessária para a vitalidade 
de uma sociedade. A rotina do exercício da crítica, da vontade de 
participação e exposição das deficiências que permeiam o interior 
das relações pessoais e sociais podem ser chamados de impaciência 
ativa. Nesse particular a expressão da voz das minorias é decisivo, 
assim como, daquelas vozes que pela sua relevância social e expressão 
simbólica são determinantes para as mudanças sociais, por exemplo, 
as mulheres.

Os recursos atualmente disponíveis, por exemplo, as pesquisas 
de opinião pública confiáveis e os inúmeros recursos das tecnologias de 
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informação indicam as condições para a reversão do caos democrático 
e de recriação das formas de participação e exercício do poder. Assinala-
se, com igual relevância, a promissora contribuição da Inteligência 
Artificial. 

4 O caráter político da participação e argumentação pública

A formação da razão pública está associada ao exercício 
rotineiro da democracia nos diferentes ambientes, organizações e 
instituições. Os valores e princípios que constroem a identidade de 
um cidadão o identificam como membro ativo com caráter específico. 
É nesse contexto que, “a pluralidade de fontes enriquece o alcance da 
democracia global vista a essa luz” (Sen, 2011, p. 443). O ambiente 
de expressão da vontade é essencial para o dinamismo social. Retratos 
de impedimento, especialmente patrocinados por ditaduras onde é 
tolhida toda forma de participação ou o ambiente de isolamento social 
ocasionado pela “Pandemia Covid-19” que dificultaram sobremaneira 
a interação entras pessoas em nível local e global, simbolizam esse 
contexto de dificuldades.

Faz-se essencial a conjugação e a construção de políticas públicas 
que possibilitem a superação das desigualdades injustas e outras 
causas da intolerância ou dos fanatismos. Nesse ambiente, é de capilar 
relevância o conhecimento e a integração dos valores individuais, 
comunitários e dos demais povos ou grupos, assim como, aqueles 
de domínio universal. O processo de globalização proporcionou 
este conhecimento, assim como, as tecnologias da informação. Essa 
importância é assinada por Sen (2011, p. 442) como decisiva para a 
formação, afirmação e renovação dos valores da democracia: “Apesar 
da indubitável importância do ‘conhecimento local’, o conhecimento 
global, também, tem seus méritos e pode contribuir para os debates 
sobre as práticas e valores locais”.

Essa tensão permanente entre concepções diferentes é 
fundamental para o rompimento do isolamento local e o exercício do 
debate e da argumentação pública. O valor da tolerância é construído 
nesse processo de interação, integração, educação e superação de 
concepções fechadas e sectárias. O valor das condições de escolha 
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alcança nesse debate alto valor político, conforme destaca Sen (2011, 
p. 444):

A agitação pública ativa, o comentário de notícias e o debate 
aberto são algumas vias por onde é possível buscar a democracia 
global, mesmo sem esperar pelo estado global. Hoje, o desafio é 
fortalecer o processo participativo já operante, do qual dependerá 
em larga medida a busca da justiça global. Não é uma causa 
menor.

A prática da argumentação pública é essencial para a 
compreensão, mudança e ampliação das formas de participação 
política. É nesse ambiente de pluralidade que se pode destacar 
a importância das condições para o exercício da liberdade, que 
contempla desde livrar-se das situações de pobreza e analfabetismo, 
liberdade de expressão, imprensa livre e instrumentos para a tomada 
de decisão. 

O ambiente de debate com liberdade fomenta o exercício 
concreto da tolerância e facilita a impaciência como retrato da vontade 
de superação das injustiças evitáveis. O contrário seria um contexto 
cujas desigualdades injustas impedem ou limitam a liberdade, 
submetendo parte expressiva das pessoas a situações de dependência 
e submissão. A troca de votos por pequenos favores ou pela solução 
de problemas imediatos demonstra a gravidade da problemática que 
envolve o funcionamento da democracia na atualidade. Afirma-se 
nessa dinâmica a importância da liberdade como expressão simbólica 
dos direitos fundamentais que precisam estar na rotina social e na 
arquitetura jurídica, conforme destaca Sen (2011, 360): 

Se as exigências da justiça só podem ser avaliadas com a 
ajuda da argumentação pública, e se essa argumentação está 
constitutivamente relacionada com a ideia de democracia, então 
existe uma íntima conexão entre justiça e democracia, que 
partilham características discursivas. 

A importância da rotina da argumentação pública e 
da construção de múltiplas formas de participação contribui 
decisivamente para evitar que uma parte ou a totalidade da rotina social 
seja negligenciada, escondida, ou mesmo, excluída do conhecimento 
do público e dos governantes.
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A eliminação destas e outras formas de negligenciar a realidade 
possui relevante eficácia para a renovação, fortalecimento e ampliação 
da democracia e das estruturas que contribuem para o seu melhor 
funcionamento. Para manter esse dinamismo são fundamentais as 
garantias jurídicas dos direitos fundamentais, da liberdade de expressão, 
a imprensa livre, a transparência pública, a integração e publicidade 
das instituições e poderes públicos, o processo de accoutability, entre 
outros7.

A afirmação da participação e da argumentação pública nas 
sociedades plurais, complexas e economicamente globalizadas, 
juntamente com a convicção da impaciência como uma estratégia 
importante para a exposição, denúncia e preocupação com as injustiças 
evitáveis, clamam com igual relevância para o reconhecimento do valor 
da tolerância como uma característica irrenunciável da democracia 
e necessitada de permanente compreensão considerando os novos 
contextos sociais. Neste período, especificamente sabendo das 
ameaças às democracias, seja por governantes, seja pelas novas formas 
de fanatismos ou pelas desigualdades injustificadas, a prerrogativa 
da tolerância precisa integrar o cotidiano das pessoas mais influentes 
até os habitantes mais distantes. Ações e concepções dominadas pela 
intolerância precisam ser prevenidas, combatidas e reprimidas.

7 Para uma visão mais ampla sobre a responsabilidade humana frente aos novos 
desafios da atualidade, especificamente, aqueles vindos da biotecnologia, das novas 
tecnologias e do compromisso com a sustentabilidade, descarta-se: “Es evidente que 
la biotecnología aún generará mucha controversia porque se trata de “un campo de 
innovaciones profundas y perspectivas preocupantes”. Los puntos de vista sobre la 
biotecnología son dinámicos, tienen en cuenta el contexto y son influenciados porla 
percepción de los riesgos y los beneficios de su aplicación. Elreto de los próximos años 
será definir, como factor determinante de desarrollo, el valor de cada ser humano. En 
este sentido, las nuevas estrategias deberían centrarse en la calidad, la viabilidad, el 
consenso público, la observancia de límites con el fin de respetar la conservación del 
medio ambiente y la solidaridad entre los pueblos. Si las innovaciones tecnológicas 
siguen otro camino, como los parámetros trazados solamente por la economía, 
aumentarán aún más, las desigualdades sociales y la deshumanización del hombre 
mismo”. (BOFF; ZAMBAM, 2018, 382).



  133
Direito, Democracia e Sustentabilidade

5 Conclusão

A origem da democracia, como a entende Sen, creditada a 
inúmeras tradições, personagens, líderes, práticas cotidianas e outros, 
em contínuo processo de evolução, reconhece uma dinâmica de 
permanente cooperação, tensão, disputas e superações que a qualificam 
como uma das maiores conquistas da humanidade, acompanhada de 
um sentimento de admiração e compromisso com sua continuidade 
no atual contexto marcado por novos atores e interesses que 
configuram um novo dinamismo, mesmo em meio às situações de 
constrangimento político e jurídico visível em diversas nações.

A tolerância foi, neste período, uma das suas maiores conquistas 
e práticas que contemplam a igual dignidade dos seres humanos, a 
pluralidade constitutiva da arquitetura social e as garantias políticas e 
jurídicas para o seu funcionamento.

O direito à democracia porque esta é possível para todos os 
povos, seja como forma de governo, seja como forma de conduta 
moral e social, compreende o ‘dever de tolerância’ acompanhado da 
necessidade de evitar as causas e formas de intolerância. À pergunta: 
Como agir em relação aos intolerantes? Destaca-se que esta é uma 
situação de constrangimento, ao qual agrega-se a necessidade 
de aprimorar, divulgar e educar para a tolerância de forma ativa e 
contínua.

Com igual tenacidade é decisivo educar, promover e exercitar 
a impaciência, as estratégias de argumentação pública e a renovação 
das formas de participação social e política como ações de cidadania 
ativa visando superar as injustiças evitáveis que estão na origem das 
principais atitudes de intolerância, violências e ameaças à democracia. 

Assim como a justiça, na herança de Sen, está ligada às formas 
de vida das pessoas, a democracia e a tolerância estão associadas e são 
possíveis nos diferentes povos e culturas com condições de aprimorar 
o seu exercício e contribuir efetivamente para o equilíbrio social. 
Quanto mais democracia, maiores as condições de justiça e melhor 
será o exercício da tolerância, pautados pelo processo de argumentação 
pública e fomentadas pelas diversas formas de participação. 
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Capítulo 7

DESAFIOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS 
À PROPRIEDADE INTELECTUAL: DA 
SOBREPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO AO 

EQUILÍBRIO SOCIAL

Salete Oro Boff1

O futuro não é um lugar para onde estamos indo,
mas um lugar que estamos criando.

(F. Shaar)

1 Introdução

A proteção das criações humanas tem sua justificativa no 
estímulo à criatividade por meio do reconhecimento e 

recompensas econômica-financeira, estimulando o desenvolvimento 

1 Possui Estágio Pós-Doutoral pela Universidade Federal de Santa Catarina (2008). 
Doutora em Direito pela Universidade do Vale dos Sinos (2005). Mestre em Direito 
pela Universidade do Vale dos Sinos (2000). Especialista em Direito Público pela 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (1998). 
Especialista em Literatura Brasileira pela Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul (1997). Graduada em Direito pela Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (1992). Graduada em Letras 
pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (1987). 
Tem experiência como docente da Graduação e da Pós-Graduação (lato e stricto 
sensu); como Coordenadora do Curso de Graduação, Pós-Graduação e Mestrado 
em Direito. É coordenadora e docente do Programa de Pós-Graduação - Mestrado - 
em Direito da Faculdade Meridional (IMED). É professora da UFFS - Universidade 
Federal da Fronteira Sul, sem dedicação exclusiva. É bolsista produtividade em 
pesquisa do CNPq. Líder do Grupo de Pesquisa-CNPq “Direito, Novas Tecnologias 
e Desenvolvimento. Atua na área de Direito, principalmente nos seguintes temas: 
propriedade intelectual, bioética/biodireito, constitucional, tributário, administrativo 
e desenvolvimento. É membro de Conselho Editorial de revistas na área jurídica e 
Consultora do Boletim Mexicano de Direito Comparado (UNAM). Avaliadora do 
MEC.
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de novas pesquisas em busca do avanço da ciência. A propriedade 
intelectual outorga diversos direitos sobre as criações do intelecto 
humano e tem sua base nos Acordos e Tratados internacionais sobre a 
matéria, os quais vinculam a elaboração das legislações nacionais.

As novas tecnologias impactam muitos setores de forma 
sismultânea e  desafiam a ordem normativa tradicional, especialmente 
do direito da propriedade intelectual, uma vez que possibilitam criar 
novos produtos e uma diversidade de formas de se gerenciar os meios 
de reprodução, de distribuição e de publicação das obras, dos produtos 
e dos processos resultantes. 

Utilizando o método dedutivo e a pesquisa bibliográfica, 
pretende-se analisar a questão a partir da contextualização da 
propriedade intelectual, das novas tecnologias e as implicações destas 
no sistema de propriedade intelectual tradicional, para, ao final, 
apresentar algumas proposições com vistas a responder às demandas 
dessa emergente realidade.

2 Contextualização da propriedade intelectual 

A proteção por meio dos direitos intelectuais recai sobre bens 
que, em termos econômicos, são não-rivais e não-exclusivos, ou seja, 
o uso desses bens por um indivíduo não reduz sua quantidade ou 
sua utilidade média para outrem e não impede que duas ou mais 
pessoas o utilizem ao mesmo tempo, “sendo muito difícil prevenir 
apropriação indevida e excluir free riders, bem como detectar usos não-
autorizados.” (POSNER, 2003, p. 16-18) 

A escassez criada pela propriedade intelectual, tornando um 
bem imaterial em rival e exclusivo não é um direito natural. Ela é criada 
em lei. É uma criação artificial do Estado (BARBOSA, 2010, p. 64)2. 

2 O autor reforça ainda que a propriedade intelectual é apenas uma das formas de 
incentivo à produção intelectual: “Como pode ser socialmente necessário estimular 
esse tipo de produção, vários métodos de incentivo público foram construídas na 
história. Contam-se entre esses a concessão de prêmios à criação intelectual (como 
o Nobel, Pulitzer, etc.); estímulos fiscais; financiamento público; subsídios (como 
os das Leis de Incentivos à inovação); compras estatais de bens, serviços e criações 
intelectuais; e a constituição dos mecanismos de intervenção do estado no mercado 
livre, que tomam o nome de Propriedade Intelectual.” (BARBOSA, 2010, p. 64)
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A justificativa da proteção é a necessidade de garantir o retorno do 
investimento feito para a criação dessa obra, produto ou processo, pois 
a falta de proteção gera a eliminação do valor econômico dos bens de 
circulação livre e de ampla utilização, desestimulando o investimento 
e a inovação na geração de novos bens com base nos conhecimentos 
gerados pelos bens já criados, que muito auxiliam o desenvolvimento 
da sociedade (BARBOSA, 2003).

A divulgação de um novo produto e seu funcionamento 
como contrapartida de um direito de exclusividade, que ao final de 
um determinado prazo de proteção constituirá o domínio público, 
é a finalidade do instituto. O incentivo da retribuição, entretanto, 
nem sempre resulta em aumento da inovação. Isso é possível de ser 
constatado em relação às patentes, uma vez que não há, por exemplo, 
uma relação direta entre o número de concessão de patentes (privilégio 
temporário) e o incremento na inovação. Em setores, como no caso da 
indústria de químicos e de medicamentos, percebe-se o efeito positivo 
e, em setores da indústria, como de eletrônicos, veículos automotores 
e têxtil, o efeito é menor (PALMER, 1988-1989, p. 300-301).

De acordo com Ascarelli (1970), o que justifica os direitos 
exclusivos da utilização de criações intelectuais é o interesse em 
promover o progresso cultural ou técnico, ou assegurar na concorrência 
o direito de escolha do consumidor, que, em última análise, consiste 
no interesse público. A propriedade intelectual procura equacionar 
incentivo (retribuição ao criador) e o acesso. Mas, para concretizar 
essa equação há um ambiente frágil a ser considerado na elaboração de 
leis e de políticas voltadas à inovação (WACHOWICZ, 2015).

A propriedade intelectual possui bases internacionais em 
Tratados e Convenções Internacionais, os quais visam à harmonização 
dos direitos, ao tempo que reduzem a autonomia legislativa dos países, 
gerando um vínculo às normas e padrões internacionais ratificados 
nos documentos e exigindo a adequação das legislações nacionais aos 
standards neles estabelecidos. Os primeiros marcos internacionais 
na área são a Convenção União de Paris – CUP, para a proteção da 
propriedade industrial, e a Convenção de Berna, para a proteção 
dos direitos autorais. A Convenção da União de Paris conceitua as 
patentes, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas 
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registradas, as marcas de serviço, os nomes comerciais, as indicações 
de proveniência ou denominações de origem, e a repressão da 
concorrência desleal. A Convenção de Berna estabelece a proteção de 
todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer 
que seja o modo ou a forma de expressão.3 Agrega-se a criação da 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI4, em 1967, 
em Estocolmo, que administra os Tratado e Acordos em matéria de 
Propriedade Intelectual e segue a mesma conceituação da matéria 
prevista nas CUP e na Convenção de Berna. 

Mais recente, no âmbito da Organização Mundial do 
Comércio, firma-se na Rodada do Uruguai, o Acordo sobre os 
Aspectos da Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio - ADPIC 
(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS). Esse 
tratado refere a todas as categorias de propriedade intelectual: o direito 
do autor e direitos conexos, as marcas, as indicações geográficas, os 
desenhos industriais, as patentes, as topografias de circuito integrado, 
a proteção de informação confidencial.5

A regulamentação brasileira segue os conceitos e a abrangência 
previstas nas normativas internacionais. A Constituição estabelece os 

3 A Convenção da União de Berna data de 9 de setembro de 1886. Novas reuniões 
foram realizadas em Paris a 4 de Maio de 1896, em Berlim a 13 de Novembro de 1908, 
em Berna a 20 de Março de 1914, em Roma a 2 de Junho de 1928, Bruxelas a 26 de 
Junho de 1948, Estocolmo a 14 de Julho de 1967 e em Paris a 24 de Julho de 1971; 
e emendada em 28 de setembro de 1979. BERNE CONVENTION FOR THE 
PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS. 1979. Disponível em: 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html. Acesso em: 10 mar 
2020.

4 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). 
Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Disponível 
em: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/convention/pdf/trtdocs_
wo02 9.pdf. Acesso em: 15 jun. 2020.

5 A tutela internacional da propriedade intelectual é regulada pelo Acordo sobre os 
Aspectos da Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio - ADPIC (Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS), ratificado em 1994, é o Anexo 1-C 
do Acordo Constitutivo da OMC e estabelece normas mínimas sobre propriedade 
intelectual aos Estados-Membros desta organização, que devem implementá-las em 
suas legislac ̧ões nacionais. Caracteriza-se por abranger uma extensa gama de direitos 
sobre a matéria, porém sem harmonizá-las. O Acordo TRIPS caracteriza-se por ser 
o marco legislativo internacional de maior releva ̂ncia para o alcance da propriedade 
intelectual, pois estabelece os padrões mínimos que devem ser observados pelas 
legislações nacionais dos países- membros signatários da OMC.
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direitos dos criadores no art. 5º., XXVII a proteção do direito exclusivo 
dos autores de utilizar, publicar e reproduzir suas obras; no inciso 
XXVIII são assegurados os direitos à participação nas obras coletivas 
e à reprodução da imagem e voz humanas, bem como o direito de 
fiscalizar o aproveitamento econômico das obras que participarem 
os criadores, intérpretes e representações sindicais e associativas; e 
ainda, no inciso XXIX a proteção ao direito dos autores de inventos 
industriais o privilégio temporário para sua utilização, bem como 
proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nome 
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Na legislação infraconstitucional, as áreas tradicionais da 
propriedade intelectual no ordenamento jurídico brasileiro estão 
reguladas na Lei nº 9.279/1996, o direito industrial – marcas, 
patentes, indiscações geográficas e concorrência desleal -, na Lei 
nº 9.610/1998, o direito de autor – obras literárias, obras musicais 
e artíticas. A distinção entre direitos industriais e direito de autor é 
orientada pelo princípio da especificidade de proteções (origem e 
extensão), sem retirar a unicidade (e convergência) da propriedade 
intelectual, mantendo o mesmo fundamento e princípio que estão 
baseadas sua existência, ou seja, são produto do intelecto humano.

A convergência da propriedade intelectual encontra-se 
na criação, nas produções da inteligência e do engenho humano 
(CERQUEIRA, 2010). A propriedade intelectual recai sobre uma 
propriedade privada temporária, garantida pelo Estado, para aquele 
que cria uma obra técnica ou estética, de modo que possa usufruir 
exclusivamente dos resultados obra, produto ou processo durante 
o prazo de proteção, observada à legislação. A proteção dos direitos 
do criador procura estabelecer equilíbrio entre a proteção de direitos 
privados e o interesse social. Para tanto precisa prever exceções à 
proteção em algumas situações. No contexto brasileiro, para a proteção 
das patentes, estabelece-se um direito exclusivo ao privilégio por um 
período de tempo em troca da informação relevante e pública sobre 
a invenção. Passado este período, autoriza-se o uso do invento pela 
sociedade, sem a retribuição ao inventor.
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3 Propriedade intelectual sobre novas tecnologias 

O impulso da (r)evolução tecnológica se dá após a segunda 
guerra e apresentou-se como um desafio à regulação internacional posta, 
reclamando adequações e reformulações nos regramentos vigentes 
(PEREZ MIRANDA, 2019). Com isso, no âmbito internacional, 
ocorre a expansão legislativa dos direitos de propriedade intelectual. A 
década de 1990 é marcada pelo Acordo sobre Direitos de Propriedade 
Intelectual vinculados ao Comércio (ADPIC/TRIPS) no âmbito da 
Organização Mundial do Comércio (OMC). 

O TRIPs estabeleceu a proteção das novas tecnologias, com a 
indicação de possíveis exceções e os desafios da ampliação da matéria 
patenteável e uma maior rigorosidade no cumprimento do acordo. 
A previsão da concessão de patentes de fármacos (art. 27, TRIPS) 
resultou no aumento das solicitações na área, até então proibida em 
muitos países. As previsões do TRIPs forçaram a revisão das legislações 
nacionais, incluindo a proteção jurídica na área de produção de 
medicamentos. Outro ponto do TRIPS foi a obrigatoriedade de 
conceder patentes a microorganismos e, por extensão, ao material 
genético isolado ou modificado geneticamente (PEREZ MIRANDA, 
2019).

As novas tecnologías criam situações e desafios para o sistema 
de propriedade intelectual concebido no século XIX e são visíveis 
as dificuldades de encontrar um enquadramento entre a novidade e 
o que lhe é consolidado, como no caso das criações resultantes de 
tecnologias híbidas. Essas novas criações não se encaixam nas formas 
tradicionais de proteção de propriedade intelectual existentes e exigem 
do sistema vigente uma resposta em forma de proteção. 

Nesse cenário, somam-se a atual proteção do direito de autor 
e da propriedade industrial novos tipos de proteção individuais, 
normalmente análogos a outros pertencentes ao sistema, surgindo um 
terceiro ‘grupo’ de proteção de propriedade intelectual denominado 
sui generis, que inclui o software, as cultivares, a informação não 
divulgada, a topografia de circuito integrado e os conhecimentos 
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tradicionais associados aos recursos genéticos. No contexto brasileiro 
estas formas estão regulamentadas nos seguintes documentos 
legais: o software, pela Lei nº 9.609/1998; as cultivares, pela Lei nº 
9.456/1997; a informação não divulgada pela Lei nº 10.603/2002; 
as topografias de circuitos integrados pela Lei nº 11.484/2007 e os 
conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos, pela 
Lei nº 13.123/2015.

Acrescente-se ao exposto, o grande avanço, nas últimas 
décadas, das nanotecnologias, da biotecnologias e das tecnologias 
de comunicação e de informática (TICs), que trouxeram diversas 
implicações e transformações no sistema de propriedade intelectual, 
na pretensão de abarcar tais inovações, as quais possuem natureza dual 
e híbrida, o que pode caracterizar a cumulação de proteções.

4 Sobreposição de proteção da propriedade intelectual sobre 
as novas tecnologias: possibilidades nas nanotecnologias, nas 
biotecnologias e nas TICS 

As nanotecnologias referem-se à manipulação de matérias em 
escala atômica e molecular (medidas em nanômetros6) para a criação 
de novos elementos, com enorme potencial de desenvolvimento. 
Nanotecnologia é o termo utilizado em muitas áreas de pesquisas 
e de manipulação de objetos. É definida como um conjunto de 
conhecimentos e de tecnologias, também chamadas de tecnologias 
em “nano-escalas” (CENTRO ECOLÓGICO, 2009). São visíveis os 
benefícios da utilização da técnica em nível ‘nano’ no campo da saúde 
(equipamentos menores), na preservação ambiental e nas energias 
(fotovoltaica e outras fontes renováveis), na área da tecnologia espacial 
(uso de materiais mais leves), entre outros. 

Relativamente à proteção pela propriedade intelectual dos 
produtos gerados da nanotecnologia, pode ocorre a concessão de 
patentes, desde que cumpram os requisitos da novidade, da atividade 
inventiva e da utilização industrial. Entretanto, alguns questionamentos 
devem ser levados em conta na concessão de patentes na área, pois, em 

6 Um nanômetro é uma escala de medida que representa o tamanho de um bilionésimo 
de metro. (ASSIS, 2012, p. 101).
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muitos casos, trata-se de produtos já existentes e protegidos, que, pela 
utilização de nanotecnologia, são considerados como ‘novos’ materiais 
criados, uma vez que são mais robustos, mais leves e mais finos do que 
os existentes. Neste caso é possível a sobreposição de patentes sobre 
um mesmo material (JANNUZZI, 2007).

No que tange à biotecnologia, seu surgimento se deu há muito 
tempo na produção de alimentos e bebidas por meio da fermentação. A 
biotecnologia é a tecnologia que manipula DNA de organismos vivos 
para a criação de novos organismos e é responsável por desenvolver 
novos tratamentos e medicamentos, os quais representam a melhoria 
da qualidade de vida. 

Na área de biotecnologia a concessão de patentes também 
gera muitas discussões pelas dificuldades de identificar os limites 
entre inveção e descoberta e de caracterizar os requisitos necessários 
para a proteção jurídica, especialmente, os exigidos pela proteção por 
patentes. Soma-se a estas observações, a necessária cautela no avanço 
de pesquisas e processos biotecnológicos que afrontem questões éticas, 
como nas técnicas de manipulação genética, que podem implicar 
no emprego de técnicas eugênicas de seleção da raça humana, entre 
outros resultados temerários. 

Com a evolução tecnológica, surgiram novas tecnologias, que 
se propagaram como formas de difusão de conhecimento e facilitaram 
a comunicação e a informação entre as pessoas, independentemente 
de distâncias geográficas: são as TICs que compreendem um conjunto 
de tecnologias. As TICs possuem peculiaridades, diferentemente da 
tecnologia em outras áreas, pois nesta inexistem problemas e restrições 
associados aos bens físicos, como a falta de componentes necessários 
para fabricação, custo de transporte, entre outros (VARIAN, 2004, 
p. 7).

A rede mundial de computadores, internet, a partir da 
década de 1990, possibilitou a aceleração dessas novas tecnologias de 
informação e comunicação (TICs), combinadas com diversas outras 
invenções e inovações, muitas dessas baseadas fortemente em direitos 
de propriedade intelectual. O ambiente da rede possibilita que a 
inovação siga de acordo com quem utiliza a rede, usando combinações 
e recombinações, num sistema de auto-organização (sem controle 
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estatal como em outras criações), retroalimentação econômica, além de 
servir como meio para transferir pacotes de dados de uma extremidade 
a outra, entregando ao seu destino de forma indiferente quanto ao seu 
conteúdo (NAUGHTON, 2012).

As criações que fazem uso das TICs geralmente têm natureza 
híbrida, por apresentarem características que podem atender aos 
requisitos das obras protegidas pelo direito de autor, como também 
podem ter características que respondam às exigências de proteção 
industrial.

O sistema de Propriedade Intelectual passa a ter seus 
pressupostos desafiados a partir da dificuldade de encontrar um 
encaixe entre a ‘criação’ e o que lhe é consolidado como ‘criação nova’ 
e/ou avanço tecnológico. Por isso, para ampará-las há necessidade 
de pensar o sistema de propriedade intelectual de forma a atender às 
novas demandas de evolução e de mercado das tecnologias complexas, 
especialmente, no caso dessas novas tecnologias de informação e 
comunicação (MEDEIROS , 2017).

Desse modo, poderá haver dualidade de proteção em direito 
de autor e direito industrial para contemplar os híbridos, conforme 
apresenta Cerqueira(2010, p. 37): 

Sem dúvida, parece haver entre a propriedade artística e a 
propriedade industrial uma zona intermediária, onde se situam as 
criações que participam, ao mesmo tempo, da natureza das obras 
de arte e dos característicos das produções industriais, como se 
dá com os desenhos e os modelos industriais, não se podendo 
saber como dizem alguns escritores, onde finda a arte e começa 
a indústria.

No mesmo sentido argumenta Marques quando se refere à 
função híbrida da proteção em relação aos programas de computadores 
(software) que podem ser protegidos por direitos de autor e por 
direito de patente desde que sua “actuação produza efeitos técnicos 
que se projectam para além das normais interacções mecânicas entre 
o programa e a máquina ou o sistema onde seja executado” (2005, p. 
209).

Essa dualidade traz dificuldade na adequação dessas tecnologias 
à propriedade intelectual tradicionalmente disposta em direito de 
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autor e direito industrial, como no caso do software e de inovações 
na área da biotecnologia e na nanotecnologia. A tendência a ampliar 
a proteção dos resultados das pesquisas nestas áreas gerando “à 
proliferação de regimes especiais resultantes do reconhecimento 
legal de novos tipos de direitos” como a proteção dos “direitos de 
obtentor de variedades vegetais”, a proteção dos direitos relativos 
aos conhecimentos tradicionais associados à utilização de material 
encontrado na biodiversidade, “o direito especial do fabricante de 
bases de dados não originais, relativo à extracção ou à reutilização de 
partes substanciais do conteúdo dessas bases” (MARQUES, 2005, p. 
207-208).

A dualidade de proteção implica na sobreposição dos direitos 
de propriedade intelectual em uma mesma matéria ou em um 
mesmo objeto. Isso ocorre quando mais de um direito (título ou 
reconhecimento) de propriedade intelectual pode ser concedido a uma 
mesma criação. Pode incidir, então, sobre uma manifestação ou função 
de um bem mais de um monopólio legal, porque esta manifestação 
atrai direitos de propriedade intelectual diversos (BARBOSA, 2010, 
p. 315).

No contexto das novas tecnologias, o fenômeno da 
sobreposição, aparece com novos contornos, uma vez que essas 
podem facilmente ser encaixadas em dois ou mais regimes e geram 
questionamentos sobre qual é a proteção adequada, se o regime A, o 
regime B, o regime C, todos conjuntamente ou nenhum dos regimes. 
Com a sobreposição, percebe-se a diluição do âmbito de proteção 
dos dois direitos, com diminuição de seus critérios de originalidade e 
inventividade (BARBOSA, 2010, p. 87).

Além disso, o titular de um direito de propriedade intelectual 
pode ter estratégias de uso da sobreposição desses direitos: uma delas 
é alegar que possui um outro direito de propriedade intelectual para 
prolongar a proteção da sua criação intelectual e outra, é a sobreposição 
concomitante ou simultânea, materializada quando um único objeto 
ou manifestação de um bem intelectual é protegido ao mesmo tempo 
por mais de um segmento da propriedade intelectual. É a sobreposição 
entre dois ou mais segmentos que atuam diretamente no sistema uma 
da outra. 
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Ainda, no campo do direito autoral, a adequação do direito 
ao formato das novas tecnologias é bastante difícil e complexo. As 
novas formas de uso e reprodução das obras intelectuais e de modelos 
de negócios decorrentes da introdução de inovações tecnológicas 
ampliam a possibilidade de difusão das obras intelectuais. Tem sido 
possível compartilhar, recombinar e reproduzir obras intelectuais de 
forma mais fácil, com alta qualidade e, em casos, de uma forma ilícita, 
como a pirataria.

Todas as situações elencadas demonstram um esforço e expansão 
da propriedade intelectual para ampará-las, com adequações focadas 
em interesses econômicos, sem estar atrelado, prioritariamente, a 
promover incentivos à inovação. (REICHMAN, 1992, p. 325, 349). 
Em nível internacional são negociados padrões de proteção tanto em 
acordos bilaterais, como regionais e multilaterais. No TRIPs, não 
apenas a tecnologia tem transformado o padrão de proteção, mas uma 
diversidade de justificativas e propósitos aparecem, principalmente 
quanto a retribuição ao investimento, como no caso das bases de 
dados ou das patentes de método de fazer negócio. Alguns direitos 
de propriedade intelectual foram expandidos para além das suas 
fronteiras tradicionais, como o registro de marcas ampliado para 
proteger e abranger objetos tridimensionais, sinais olfativos e auditivos 
em alguns países (MEDEIROS, 2012).

5 Conclusão

A complexidade das inovações tecnológicas e os efeitos destas 
na sociedade exigem renovadas fórmulas em relação ao pensamento 
jurídico firmado no Século XIX sobre os direitos de propriedade 
intelectual.

Necessário considerar que a Propriedade Intelectual confere 
um direito de exclusividade, mas que não atribui direitos ilimitados 
aos seus titulares. O sistema de propriedade intelectual e seu regime de 
exclusão só se justificam se fomentar a criação de mais bens intelectuais 
com base nos conhecimentos gerados pelos bens já criados e se garantir 
o acesso ao resultado das criações pela sociedade. A harmonização dos 
limites, por meio de um sistema de controles eficiente, passa pela 
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aplicação de tecnologia, e pela concordância sobre um rol de limitações 
que possa ficar definido em um contexto global-digital.

Assim a revisão das possibilidades de dualidade e de sobreposição 
de proteção poderá evitar distorções, em especial da patente genérica, e 
do tempo demasiado de proteção de direitos autorais, como também do 
prazo de proteção do software, assim como a consideração de questões 
éticas envolvendo os avanços na biotecnologia e na nanotecnologia. 

A partir dessas constatações, muitos são os desafios da proteção 
das novas tecnologias pela propriedade intelectual e que precisam 
ser equacionados para responder às mudanças aceleradas provocadas 
pela (r)evolução das tecnologias da informação e comunicação, pelas 
biotecnologias e nanotecnologias em escala global. 

Neste percurso, como encaminhamento das questões questões 
trazidas pela realidade contemporânea propõe-se o equilíbrio entre 
a proteção privada e os benefícios sociais das novas tecnologias, 
conjugando os princípios do bem comum, do interesse público, da 
liberdade de criação, da livre iniciativa e circulação de bens. 

Referências 

ASCARELLI, Tullio. Teoría de la concurrencia y de los bienes 
inmateriales. Tradução de E. Verdera e L. Suárez-Llanos. Barcelona: 
Bosch, 1970. 

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1997. 

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da Sociedade 
da Informação. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 

ASSIS, Letícia Marques de et al. Revisão: características de 
nanopartículas e potenciais aplicações em alimentos. Brazilian 
Journal of food thechnology, Campinas, v. 15, n. 2, p. 99-109, abr. 
/jun. 2012. Disponível em: Acesso em: 06 jul. 2019.

BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual: direitos 
autorais, direitos conexos, software. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 



  147
Direito, Democracia e Sustentabilidade

2003. 

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade 
Intelectual. ed. 2. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003b. 

BARBOSA, Denis Borges. A criação de um ambiente competitivo 
no campo da propriedade intelectual: o caso sul americano. 
Genebra: International Centre for Trade and Sustainable 
Development - ICTSD, 2005.

BOFF, Salete Oro. Proteção jurídica das cultivares na UPOV, no 
TRIPs e os limites na legislação brasileira: o embate entre interesse 
público e privado. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, v. 
XIX, p. 433-456, 2019.

BOFF, Salete Oro; ABIDO, Leonardo. O direito de autor no Brasil 
de obras produzidas pela inteligência artificial. Revista da Faculdade 
Mineira de Direito, v. 23, p. 301-317, 2020. 

BOFF, Salete Oro. Desafios da Inovação Tecnológica para a 
Sustentabilidade Intergeracional. Sequência, v. 41, p. 265-287, 
2019.

BOFF, Salete Oro. ZAMBAM, Neuro J. (Bio) Derecho Y 
Responsabilidad Como Delimitadores De La Biotecnología. Revista 
Brasileira de Estudos Políticos, v. 116, p. 375-402, 2018.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e 
obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 14 jul. 
2019. 

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, 
atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/L9610.htm. Acesso em: 14 jul. 2019.

BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre 
a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, 
sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em 



148  
Márcio Ricardo Staffen  |  Neuro José Zambam (Orgs.)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm. Acesso em: 18 
jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 9.456 de 25 de abril de 1997. Institui a Lei 
de Proteção de Cultivares e dá outras providências. disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.
htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.456%2C%20DE%20
25%20DE%20ABRIL%20DE%201997.&text=Institui%20
a%20Lei%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20
de%20Cultivares%20e%20d%C3%A1%20outras%20
provid%C3%AAncias. Acesso em: 18 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 11.484 de 31 de maio de 2007. Dispõe sobre 
os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e 
de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção 
à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, 
instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico 
da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos 
para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro 
de 2005. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2007/Lei/L11484.htm. Acesso em 18 de jul de 2020.

BRASIL. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Regulamenta 
o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, o 
Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 
15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade 
Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 
1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção 
e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição 
de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; 
revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e 
dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm. Acesso em: 18 de 
jul. de 2020.

Centro Ecológico. Novas tecnologias. Nanotecnologia: A 
manipulação do invisível. Rio Grande do Sul, 2009, Disponível 
em: http://www.centroecologico.org.br/novastec nologias/

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11484.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11484.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm


  149
Direito, Democracia e Sustentabilidade

novastecnologias_1.pdf. Acessado em 02/04/2020.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial: 
da propriedade industrial e do objeto dos direitos. v. 1. 3. ed. 
atualizada por Denis Borges Barbosa e Newton Silveira. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 37.

GONTIJO, C. As transformações do sistema de patentes: da 
Convenção de Paris ao Acordo TRIPs. Brasília, Fundação Heinrich 
Böll no Brasil, 2005. 

JANNUZZI, A. H. L.; AMORIM, R. C. R.; SOUZA, C. G. 
Implicações da categorização e indexação na recuperação da 
informação tecnológica contida em documentos de patentes. 
Ciência da Informação, v. 36, n. 2, páginas 27-34, 2007. 

MACHADO, Jorge. Desconstruindo a propriedade intelectual. 
Universidade de São Paulo. 24.02.2010. Dsisponível em www.each.
usp.br/machado. Acesso em 01.09.2020.

MEDEIROS, Heloísa Gomes. Medidas de fronteira TRIPS-Plus e 
os direitos de propriedade intelectual. Curitiba: Juruá, 2012. 

MEDEIROS, Heloísa Gomes. A sobreposição de direitos de 
propriedade intelectual no software: coexistência entre direito 
de autor e patente na sociedade informacional; orientador Marcos 
Wachowicz, UFSC, 2017.

MEDEIROS, Heloísa Gomes. WACHOWICZ, Marcos. O 
princípio da territorialidade na propriedade intelectual e sua 
aplicação nas relações internacionais: o caso das medidas de fronteira 
em trânsito. In: BAPSTISTA, Luiz Olavo; RAMINA, Larissa; 
FRIEDRICH, Tatyana Scheila. (Org.). Direito internacional 
contemporâneo. Curitiba: Juruá, 2014. 

PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito industrial: as funções do direito 
de patentes. Porto Alegre: Síntese, 1999. 

PORTO, Patrícia Carvalho de Rocha. Cumulação de direitos 
de propriedade intelectual: breve análise acerca dos fatores 

http://www.each.usp.br/machado
http://www.each.usp.br/machado


150  
Márcio Ricardo Staffen  |  Neuro José Zambam (Orgs.)

que contribuíram para sua evolução. Revista de propriedade 
intelectual: direito contemporâneo e constituição - PIDCC. 
Aracaju, Ano IV, v. 09, n. 3, p. 94-115, Out/2016. Disponível em: 
http://pidcc.com.br/artigos/102015/04102015.pdf. Acesso em: 26 
jan. 2020. 

POSNER, Richard A.; LANDES, William M. The Economic 
Structure of Intellectual Property Law. Massachusetts: Belknap, 
2003

PRONER, C. Propriedade intelectual: para uma outra ordem 
jurídica possível. São Paulo: Cortez, 2007. Disponível em: http://
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/varios/Proner_2007.pdf 
Acesso em: 21 jan. 2009. 

REMÉDIO MARQUES, J.P. Propriedade Intelectual e interesse 
publico. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, Coimbra, 
v. 79, 2003. 

REMÉDIO MARQUES, J.P. Propriedade intelectual, exclusivos e 
interesse público. In: Associação Portuguesa de Direito Intelectual. 
Direito industrial. vol. IV. Coimbra: Almedina, 2005.

REMÉDIO MARQUES, J.P. Patentes de programas de computador 
e de sistemas informáticos de jogos eletrônicos / patentes de métodos 
de exercício de actividades econômicas? Revista de propriedade 
intelectual: direito contemporâneo e constituição - PIDCC, 
Aracaju, Ano V, v. 10, n. 1, p.001 a 046, Fev/2016. Disponível 
em: http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-
uncategorised/224- patentes-de-programas-de-computador-e-de-
sistemas-informaticos-de- jogos-eletronicos-patentes-de-metodos-de-
exercicio-de-actividades- economicas. Acesso em: 15 nov. 2016. 

STAFFEN, Márcio Ricardo. Superlegality, global law and the 
transnational corruption combat. Revista Brasileira de Direito, 14 
(1), 111-130, Passo Fundo-RS: EdiIMED, 2018.  
 
RIBEIRO, L.G.G.; BRITO, N. B. Participação das comunidades 
tradicionais na lei de acesso aos recursos genéticos: diálogos com a 
Teoria Discursiva do Direito em Habermas. Revista Brasileira de 



  151
Direito, Democracia e Sustentabilidade

Direito, 14 (1), 149-175, Passo Fundo-RS: EdiIMED 2018.

WACHOWICZ, Marcos. Reflexões sobre a revolução tecnológica e a 
tutela da propriedade intelectual. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; 
MORAES, Rodrigo. Propriedade intelectual em perspectiva. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

WACHOWICZ, Marcos. Propriedade intelectual do software e 
revolução da tecnologia da informação. Curitiba: Juruá, 2010. 

WACHOWICZ, Marcos; MEDEIROS, Heloísa Gomes. O 
contexto internacional da lei de direitos autorais no Brasil: Tratado 
de Marrakesh. In: CESNIK, Fábio de Sá, TEIXEIRA FILHO, José 
Carlos Magalhães. Revista de mídia e entretenimento do IASP, v. 
2, p.127-154. São Paulo: IASP, 2015. 

WACHOWICZ, Marcos. Tecnologia da informação e direito 
autoral. In: Anais – CODAIP - Congresso de Direito de autor e 
Interesse Público, Fundação Boiteux. Florianópolis: 2008. 



Capítulo 8

DO ESTADO SOCIAL AO 
CONSTITUCIONALISMO 

CONTEMPORÂNEO E A VINCULAÇÃO 
DO MODELO ESTATAL DEMOCRÁTICO 

COM A REALIZAÇÃO DE DIREITOS

Tássia A. Gervasoni1

1 Introdução

Os temas que serão desenvolvidos no presente texto não 
são exatamente novos, contudo, não é incomum que, 

justamente os conceitos mais disseminados, sobre os quais se presume 
saber muito (ou mesmo saber tudo), sejam igualmente os que mais 
padecem com distorções, incompreensões e até equívocos. 

Nesse sentido, o objeto central deste texto é o Estado Social e 
seus pressupostos, buscando resgatar alguns elementos da sua gênese 
que auxiliem na compressão mais adequada e precisa de sua estrutura 
e função no contexto do Constitucionalismo Contemporâneo e do 
Estado Democrático de Direito. 

Diante disso, o problema a ser investigado diz respeito ao 
mapeamento das continuidades e rupturas do modelo de Estado Social 
enquanto Estado de Direito e, sobretudo, posteriormente à formação 
do chamado Estado Constitucional no âmbito do Constitucionalismo 
Contemporâneo, na identificação dos traços do modelo de welfare state 
que permanecem e se ressignificam no modelo estatal democrático 
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Mestrado - IMED. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Estado, Constituição e 
Democracia. Lattes ID: http://lattes.cnpq.br/2356663578448676. E-mail: tassia.
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que se consolida no pós-segunda guerra.
Para tanto, o texto será divido em dois momentos: 

inicialmente, serão analisadas as bases conjunturais e conceituais do 
Estado Social, partindo do seu surgimento enquanto uma necessidade 
sócio-histórica até a sua formação completa, formal e juridicamente 
estabelecida; numa segunda etapa, serão examinadas as insuficiências 
e, a partir delas, as reformulações impelidas ao Estado Social a partir 
do Constitucionalismo Contemporâneo.

 Metodologicamente, o texto emprega uma abordagem 
fenomenológico-hermenêutica, tomando o objeto de investigação 
pela sua forma de “ser no mundo” - isso é, sem buscar uma suposta 
“quididade” -, no qual se insere junto aos próprios parâmetros do 
observador. Em termos de procedimento, empregar-se-ão os métodos 
histórico e monográfico, o primeiro justificado pela necessidade 
de retomada de elementos passados essenciais para a compreensão 
adequada do presente e, o segundo, por inserir-se a análise em um 
recorte bastante específico, sem pretensões panorâmicas. Por fim, 
como técnica de pesquisa, será adotada a documentação indireta, por 
meio da pesquisa bibliográfica.

2 O estado social como estado de direito: continuidades e rupturas 

Assim como as “insuficiências” do modelo estatal absolutista 
foram determinantes à conformação e consolidação do Estado de 
Direito Liberal, a superação deste modelo também foi deflagrada a 
partir de certas “inconformidades” e “debilidades” provocadas no seu 
desenvolver-se. Mais uma vez, condições político-econômico-sociais 
pretéritas auxiliam na compreensão das instituições e sua lógica de 
origem, funcionamento e superação/renovação. 

Em relação ao Estado de Direito burguês, a incapacidade 
para conter os problemas sociais a que o próprio modelo deu causa 
revelava-se desde os seus primórdios. Uma estrutura estatal que 
se nutre da tríade formada por igualdade jurídica, liberdade civil 
(de aquisição) e garantia da propriedade, ao mesmo tempo em que 
alcança o pretendido rompimento das amarras feudais, não só permite 
como favorece as finalidades de lucro. “O princípio da personalidade 
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juridicamente livre, igual e formadora de capital foi declarado como 
o princípio de todo o Direito civil”, e o abrandamento dos limites 
jurídicos com esse intuito aprofundou a desigualdade entre os 
indivíduos (BÖCKENFÖRDE, 2000, p. 34).

Um sistema ancorado no ato “de possuir” acaba não só por 
“institucionalizar” uma nova forma de desigualdade, como também 
estabilizá-la e intensificá-la o que, consequentemente, traz à tona 
“uma nova falta de liberdade, agora social, sobre a base da igualdade 
jurídica.” (BÖCKENFÖRDE, 2000, p. 35). 

Não é outro o significado dos direitos sociais que surgem com 
o chamado Estado de bem-estar social: prover os meios sem os quais 
determinados direitos não podem ser exercitados. Em que medida a 
liberdade de expressão está garantida, por exemplo, a quem não sabe 
ler e escrever? Eis o traço mais radical que distingue um direito social de 
uma liberdade clássica ou, por outras palavras, um direito de segunda 
e primeira dimensão, respectivamente.2 Enquanto estes protegem 
uma capacidade de fazer, aqueles estabelecem obrigações por parte do 
Estado para que tanto as liberdades quanto os demais direitos possam, 
efetivamente, realizarem-se (GARCÍA, 1997, p. 368).

De fato, é lugar-comum que a liberdade preconizada pelo 
Estado burguês, ao privilegiar a igualdade formal por meio da lei não 
assegurou a igualdade material, intensificando-se as críticas a esse 
modelo, cuja legitimidade foi esmorecendo, provocando a luta e a 
busca por definições materiais do Estado de Direito, o que refletirá 
diretamente na interpretação, no conteúdo e natureza/característica 
dos direitos fundamentais e, assim, no próprio funcionamento da 
máquina estatal.

Se até então os direitos fundamentais serviam notadamente 
à garantia da liberdade individual, à função precípua de delimitar e 
controlar o Estado irá se acrescer a de legitimar e estimular a realização 

2 Oportunamente, assinala-se que “aunque sea una práctica bastante generalizada, 
resulta obvio que no puede tomarse la función prestacional como rasgo diferenciador 
de los derechos sociales frente a los derechos civiles y políticos. Y ello por la simple 
razón de que ni la «abstención» es exclusiva de los segundos, ni en la «prestación de 
los primeros»; en ambos tipos o grupos está presente y ausente, a un mismo tiempo, 
ese rasgo.” (CID, 1995, p. 679-687)
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de objetivos e tarefas materiais por esse mesmo Estado. Abre-se um 
vazio de legitimidade que só pode ser preenchido com novas definições, 
marcadamente materiais, do Estado de Direito, inspiradas em ideais 
de justiça e operando significativa transformação na interpretação dos 
direitos fundamentais (BÖCKENFÖRDE, 2000, p. 32)

Por definição material de Estado de Direito compreende-se um 
conceito político que “não se refere à forma, mas ao conteúdo da relação 
Estado-cidadão, sob a inspiração de critérios substantivos de justiça” 
e que, em contraste com a concepção formal do Estado de Direito 
(ainda que, em realidade, os aspectos formais e materiais estejam mais 
para duas dimensões do Estado de Direito do que para elementos 
contraditórios), “não gira meramente em torno da legalidade, mas sim 
que entende que esta deve sustentar-se na legitimidade, em uma ideia 
de Direito como expressão dos valores jurídico-políticos vigentes em 
uma época” (GARCÍA-PELAYO, 1985, p. 54).

Assim, já no final do século XIX, um novo fator foi injetado na 
filosofia liberal: era a justiça social, vista como a necessidade de apoiar 
os indivíduos quando sua autoconfiança e iniciativa não podiam mais 
dar-lhes proteção, ou quando o mercado não mostrava a flexibilidade 
e a sensibilidade essenciais ao atendimento de condições básicas a 
sua sobrevivência e desenvolvimento. Um novo espírito de ajuda, 
cooperação e serviços mútuos começa, então, a se desenvolver e se 
torna mais forte com o advento do século XX (STRECK; BOLZAN 
DE MORAIS, 2012, p. 66-67).

Esses são os traços que começam a realçar feições voltadas a 
um modelo social de Estado, com a adição de novos componentes, a 
sinalizar uma lógica bastante distinta da liberal, que trará consigo uma 
série de importantes desafios teóricos e práticos. Uma das mutações 
mais evidentes dá-se com a atribuição e responsabilização dos poderes 
públicos em proporcionar a todo cidadão prestações necessárias e 
serviços públicos adequados para o pleno desenvolvimento de sua 
personalidade, o que abarca, mais do que as tradicionais liberdades, 
a efetiva intervenção estatal nas condições de vida e relações sociais, 
sobretudo porque este aspecto torna-se vinculativo a partir da 
constitucionalização dos chamados direitos fundamentais de caráter 
econômico, social e cultural, abreviados pela afamada designação 
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direitos sociais (PÉREZ LUÑO, 1995, p. 224).
Essa nova conformação, portanto, exigia do Estado uma 

postura intervencionista, assegurando a realização dos direitos de 
cada cidadão, mediante, inclusive, prestações que se concebiam como 
deveres estatais. Daí que ao Estado Social atribui-se o surgimento dos 
chamados direitos de segunda dimensão (direitos econômicos, sociais 
e culturais, como referido), cuja nota distintiva é a sua dimensão 
positiva, já que reclamam do ente estatal um comportamento ativo 
na realização da justiça social. Isso se dá em decorrência dos impactos 
da industrialização e os graves problemas sociais e econômicos que 
a acompanharam, deixando evidente que a consagração formal da 
liberdade e da igualdade não garantia o seu efetivo gozo (SARLET, 
2009, p. 47).

Por isso costuma-se dizer que, de certa forma, o Estado 
Liberal criou as condições para a sua própria superação, já que 
as consequências da revolução industrial, que, por sua vez, só foi 
possível porque, em um primeiro momento, o Estado não interferiu 
nas atividades econômicas, foram determinantes para uma mudança 
de postura estatal. Os desníveis sociais causados em razão da 
submissão imposta pelos detentores do capital e a conformação de 
uma população predominantemente urbana, com a concentração de 
grandes massas proletárias, a necessitar de bens e serviços que sequer 
grupos privados poderiam ou gostariam de oferecer, fez com que até 
mesmo os proprietários passassem a necessitar de um Estado mais 
presente e ativo, seja para o atendimento dessas demandas em larga 
escala, seja para conter as ameaças de conflito e revolta provocadas pela 
miséria e que colocavam em risco “[...] a segurança do patrimônio, a 
regularidade e a continuidade das atividades econômicas e a própria 
estabilidade social” (DALLARI, 2001, p. 59).

O resultado do aparente apoliticismo com o qual se vem 
descrevendo o Estado Liberal em relação às condições e transformações 
socioeconômicas que lhe povoaram foi uma sucessão de conflitos de 
classe que “[...] desvelaram a insuficiência do marco de liberdades 
burguesas quando se inibe do reconhecimento da justiça social.” 
Na linha diametralmente oposta (pelo menos no que diz respeito 
ao abandono das premissas de neutralidade e individualismo) e 
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visando também lidar com os avanços do capitalismo, o Estado Social 
constitui-se como interventor direto nos processos socioeconômicos. 
Tanto que se aponta uma formação de origem híbrida desse modelo 
estatal, raiz de incompreensões que acompanham sua evolução 
até hoje, já que resulta da confluência de tendências ideológicas 
díspares: constitui-se historicamente como uma conquista política do 
socialismo democrático e, ao mesmo tempo, como produto de um 
pensamento liberal mais progressista (que, por sua vez, compreende o 
próprio aparato estatal como instrumento das demandas capitalistas) 
(PÉREZ LUÑO, 1995, p. 223-224).

Reforçando essa percepção, García-Pelayo trabalha o Estado 
Social como uma tentativa de adaptação do Estado tradicional, leia-
se, do Estado Liberal burguês, à sociedade industrial e pós-industrial, 
cujas condições históricas permitiram o desenvolvimento de uma 
nova função de Estado que não é socialista, tampouco capitalista, pelo 
menos não no sentido clássico do termo, mas que corresponde ao 
que o jurista espanhol chama de neocapitalismo (GARCÍA-PELAYO, 
1985, p. 18-19).

De acordo com Díaz, “o característico do Estado social de 
Direito é, sem dúvida alguma, o propósito de compatibilizar em um 
mesmo sistema dois elementos: um, o capitalismo como forma de 
produção, e outro, a consecução de um bem-estar social geral” (DÍAZ, 
2010, p. 113).

Essa composição heterogênea – embora não se descartem outras 
motivações – interfere tão profundamente na delimitação teórica do 
Estado Social que alcança, inclusive, suas bases fincadas na premissa 
de configurar-se um Estado de Direito “evolucionado” com relação ao 
modelo anterior. Trabalha-se, basicamente, com duas correntes: uma 
sinaliza que o Estado Social consolida um aprofundamento do Estado 
Liberal, no sentido de continuidade e aprimoramento; um segundo 
posicionamento, por sua vez, defende que a lógica interna desses dois 
modelos é de tal monta inconciliável que a passagem de um ao outro 
simboliza uma verdadeira ruptura. 3

3 Sustentando essa ruptura, Ernst Forsthoff questiona se Estados tão diferentes, com 
estruturas jurídicas tão distintas, podem ser abrangidos pela mesma Constituição e, 
mesmo reconhecendo que o Estado Social é uma realidade fática e jurídica, resume 
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Precisamente no fato de a essência desses conceitos 
supostamente não permitir uma compatibilização, especialmente 
tomando por base a natureza marcante dos direitos fundamentais 
em cada modelo, ampara-se a tese de que a conversão do Estado de 
Direito Liberal em Estado de Direito Social a partir do incremento 
de determinados conteúdos e obrigações não pode caracterizar (pelo 
menos não meramente) uma relação de continuidade. 

Compartilhando esse entendimento, García enfatiza que a 
mudança de postura exigida do Estado Social para o atendimento dos 
direitos prestacionais emergidos desse contexto altera a sua natureza. 
Retoricamente questiona o catedrático como se pode dizer que não 
muda um Estado quando a postura que lhe é reclamada para a garantia 
de direitos passa da abstenção à forçosa intervenção? Como não 
admitir essa variação “[...] quando o próprio significado dos direitos 
faz com que sua lógica interna seja radicalmente contrária?”4

sua posição da seguinte maneira: “El Estado de Derecho y el Estado Social no son 
compatibles en el plano constitucional y la Ley Fundamental debe ser entendida 
primariamente como una constitución liberal.” Para o professor alemão, não há uma 
solução de compromisso possível que permita a coexistência de um Estado Social de 
Direito enquanto “meio Estado Social e meio Estado de Direito”. Com efeito, até 
mesmo por respeito ao texto constitucional – neste caso, relativo ao seu contexto de 
origem –, deve-se priorizar a fórmula do Estado de Direito em seu sentido mais estrito 
e, tão somente na medida do possível, isso é, no que lhe for compatível, atender às 
demandas e conteúdos do Estado Social. Nos termos originais postos pelo autor: 
“[…] es preciso tener presente que – dicho en términos sencillos – no se consigue el 
Estado Social de Derecho con medio Estado social y medio Estado de derecho. Es 
decir, no es posible una solución de compromiso de modo que se escamoteara en una 
y otra vía lo que cada una de ellas resultara incómodo. Muy por el contrario, se trata 
de tomar el Estado de Derecho en su más estricto sentido y, sobre la base de su sistema 
conceptual, formas e instituciones, de contrastar hasta dónde y en qué medida es 
compatible con los contenidos y exigencias del Estado Social, y, en consecuencia, 
pueda abrirse a éste. En la elección de este punto de partida se sitúa una opción en 
favor del Estado de Derecho. Tal opción no se asienta en una elección individual, se 
da en la misma Ley Fundamental.” (FORSTHOFF, 1986, p. 45-80).  

4 Assim, indaga-se o autor: “Pero si resulta que junto al derecho de libertad clásico 
se introduce el elemento social, al Estado se le está pidiendo la misión contraria: 
intervenir lo más posible para que los individuos puedan gozar de los derechos de 
una manera efectiva. ¿Cómo se puede decir que el Estado liberal que garantiza los 
derechos mediante la abstención no cambia si resulta que para realización de los 
derechos materiales forzosamente tiene que intervenir? Y, naturalmente, ¿cómo se 
puede decir que no cambia la naturaleza del Estado, cuando el propio significado de 
los derechos hace que su lógica interna sea radicalmente contraria?” (GARCÍA, 1997, 
p. 369).
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Não obstante a qualidade e a importância de tais reflexões, 
“a maioria dos juristas [...] consideram vinculatórios e compatíveis, 
embora com as necessárias adaptações, os dois termos da fórmula 
[...]”; com efeito, o Estado Social de Direito representa, sim, uma das 
manifestações históricas do Estado de Direito (GARCÍA-PELAYO, 
1985, p. 52).

Em síntese, o Estado Social de Direito seria um passo adiante 
em relação ao Estado Liberal que, apesar de todas as suas variações, 
segue atendendo às exigências próprias de um Estado de Direito, 
tais como a supremacia da lei, a separação dos poderes, o primado 
da legalidade e a garantia dos direitos e liberdades fundamentais. Ao 
passo que todos esses critérios permanecem constantes na estrutura do 
modelo social, não há como negar-lhe o caráter de autêntico Estado 
de Direito (DÍAZ, 2010, p. 105-106).

Observando-se os valores e os fins que orientam o Estado Social 
(democrático e livre), constata-se que não há uma negação dos valores 
e fins preconizados pelo Estado Liberal (liberdade, propriedade, 
igualdade, segurança jurídica e participação via sufrágio), ao contrário, 
existe a pretensão de fazê-los mais efetivos. Novamente faz-se valer o 
argumento de que apenas o estabelecimento de garantias formais não 
necessariamente será suficiente para o exercício real de determinados 
direitos. O Estado Social reconhece a necessidade de condições 
existenciais mínimas para que essa relação se concretize, inclusive, 
no tocante à liberdade e outros pilares do modelo estatal tradicional 
que, portanto, não são rejeitados, mas revistos, ampliados (GARCÍA-
PELAYO, 1985, p. 26).

Dão sequência ao argumento Streck e Bolzan de Morais, com 
os quais, aqui, sela-se a questão, ao entender-se que o Estado Social de 
Direito, tal qual o modelo anterior, “[...] tem por conteúdo jurídico 
o próprio ideário liberal agregado pela convencionalmente nominada 
questão social [...].” A ordem jurídica que se edifica a partir dessas 
circunstâncias compreende “[...] a limitação do Estado ladeada por um 
conjunto de garantias e prestações positivas que referem a busca de um 
equilíbrio não atingido pela sociedade liberal.” Consequentemente, 
já introduzindo outro elemento importante que afeta e é afetado 
por essa nova realidade, “a lei assume uma segunda função, qual 
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seja a de instrumento de ação concreta do Estado, aparecendo como 
mecanismo de facilitação de benefícios. Sua efetivação estará ligada 
privilegiadamente à promoção das condutas desejadas.” – Observa-
se, contudo, que tanto no Estado Liberal quanto no Estado Social, 
o fim ultimado ainda é a adaptação à ordem estabelecida (2012, p. 
102-103).

Em síntese, é possível visualizar no Estado Social um 
aprofundamento, um enriquecimento conteudístico em relação ao 
modelo estatal liberal, de modo que se soma à concepção até então 
predominante de restrição à atividade estatal a ideia de prestações 
a serem implementadas pelo Estado (promoção de determinadas 
ações pretendidas pela ordem jurídica), cujo método assecuratório de 
efetividade passa a ser a lei. Referido instrumento, destarte, de mero 
limitador do poder estatal, passa a ser, privilegiadamente, no modelo 
social, um mecanismo de ação concreta do Estado.

3 Reformulações do estado social a partir do constitucionalismo 
contemporâneo

Sem dúvida, o Estado Social representou um avanço com 
relação ao seu predecessor burguês. Contudo, por uma série de razões 
cujo exame apurado desborda das pretensões deste texto, também essa 
forma de estruturação estatal não resistiu às transformações sociais que 
se seguiram. Isso não apenas quanto ao qualificativo social. Dentre os 
acontecimentos que marcaram o século XX, duas guerras mundiais 
modificariam profundamente as noções de Estado de Direito, 
Constituição e direitos fundamentais – aliás, como de outro modo 
não poderia ser.

O breve século XX, para destacar a expressão utilizada por 
Hobsbawm, foi atravessado por conflitos mundiais que duraram 
trinta e um anos, referindo initerruptamente o período compreendido 
entre o início da primeira e o término da segunda grande guerra. A 
humanidade sobreviveu, mas a grande edificação civilizatória do século 
XIX ruiu, encontrando-se entre esses escombros uma desesperada 
necessidade de reconstrução (1995, p. 22). 

Diferentemente da formação liberal, que contava com um 
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marco inicial relativamente bem demarcado – a Revolução Francesa 
de 1789 –, o Estado Social foi se desenvolvendo e se consolidando 
gradativamente, embora não se ignore que as tentativas de reconstrução 
já desde o término da Primeira Guerra Mundial deram-lhe um 
impulso significativo. Como ponto de viragem, porém, pode-se dizer 
que o segundo pós-guerra foi definitivo.5 

Contudo, desde então o modelo apresentava sinais de 
“esgotamento”. De um lado, a questão da igualdade não obteve 
solução, apesar dos avanços em reconhecer-lhe a necessidade de uma 
base material; de outro, “o conteúdo social adrede ao Estado não abre 
perspectiva a que se concretize uma cabal reformulação dos poderes 
vigentes à época do modelo clássico” (STRECK; BOLZAN DE 
MORAIS, 2012, p. 97).

O Estado Social não só descumpriu as promessas de igualdade 
material que se esperava mediante o atendimento das aspirações e 
necessidades reais da população, como também se mostrou incapaz 
de combater e evitar os problemas que impediam a sua própria 
realização. O centralismo estatal, as desigualdades socioeconômicas e 
o controle do mercado pelo neocapitalismo, para citar apenas algumas 
das dificuldades que não foram sanadas, motivaram a busca pelo 
fortalecimento do princípio democrático dentro do Estado Social, 
mas, dessa vez, com uma característica especial: as posições teóricas 
imbuídas deste fim não pretendiam uma complementação do modelo 
estatal, e sim uma essencial reestruturação, aliando os preceitos sociais 
e democráticos nas bases do Estado de Direito (PÉREZ LUÑO, 1995, 
p. 229).

Apesar da adjetivação atual do Estado como Democrático (de 
Direito), não se pode afirmar uma “superação” do modelo social, tendo 
em vista que o denominado Estado Democrático de Direito surge 
como um aprofundamento do próprio Welfare State, na medida em 

5 Mesmo encontrando-se sistemas públicos de assistência aos trabalhadores na 
maioria dos países europeus já antes da Primeira Guerra Mundial, sinalizando a 
conformação de um Estado-Providência (de difícil demarcação temporal), a Segunda 
Guerra Mundial marca um ponto de viragem na história desse modelo, que com a 
Grande Depressão dos anos 30 conhecera, possivelmente, sua primeira grande “crise 
orçamental”. O pós-segunda guerra dá início, então, a “Era Dourada” do Estado 
Social, que seguirá até meados dos anos 70, de acordo com Silva (2013, p. 33).
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que se verifica a permanência da tradicional questão social e, ao mesmo 
tempo, a incorporação de um caráter transformador (BOLZAN DE 
MORAIS, 2011, p. 41). 

O Estado Social é relatado, normalmente, como uma espécie 
de conquista das classes operárias que acabaram esmagadas pela 
igualdade meramente formal do Estado Liberal-burguês6, ideia 
cuidadosamente desconstruída por Avelãs Nunes (que elabora uma 
intensa crítica à construção do projeto de pseudodemocracia social na 
União Europeia). 

Inicialmente, volta-se o autor às raízes do Estado de Direito 
Liberal, lembrando que, “de acordo com os cânones do liberalismo 
[...], a economia funciona por si, segundo as suas próprias leis, à 
margem da política: a economia é a esfera de acção dos particulares, 
inteiramente separada da política, do estado.” O que justifica, há 
que se reconhecer, “a ideia de que o direito (o estado) deve parar à 
porta das fábricas.” Daí a simples posição de guarda-noturno a que foi 
remetido o Estado capitalista liberal do século XIX, restrito às funções 
de garantir a defesa da ordem social visando assegurar as liberdades 
individuais e de manter certas instituições e serviços necessários que 
sem a intervenção estatal não se realizariam (AVELÃS NUNES, 2011, 
p. 15).

No entanto, a questão chave é “que a liberdade burguesa, 
utilizada no século XVIII como arma na luta contra os privilégios 
feudais (contra a ditadura da feudalidade), transformou-se, no século 
XIX, numa arma da ditadura da burguesia contra as reivindicações 

6 Nesse sentido, a tese defendida por Gilberto Bercovici “[...] entende a formação 
do Estado moderno e do constitucionalismo como vinculados à formação e 
desenvolvimento do sistema capitalista. Capitalismo e Estado estão indissociavelmente 
ligados, são parte da mesma evolução histórica. Otto Hintze chama a atenção de 
que o Estado moderno, como Estado mercantilista, firmou-se como uma entidade 
econômica autônoma, promovendo a unidade da moeda, pesos e medidas, e 
buscando proteger um mercado livre dentro de suas divisas com o controle das 
fronteiras aduaneiras e das relações com o mercado internacional. A vontade do 
Estado moderno de se afirmar como entidade econômica e de ser superior aos 
demais Estados gerou a rivalidade econômica entre os Estados e a concepção do 
poder econômico como potencial militar. Não à toa, o capitalismo, ou seja, a razão 
econômica da nova sociedade internacional, está em estreita relação com a razão de 
Estado.” (BERCOVICI, 2008, p. 44). 
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operárias” (AVELÃS NUNES, 2011, p. 16).
Não se confirmou a velha crença liberal de que a economia 

e, por assim dizer, a própria sociedade, se confiadas à mão invisível 
e às leis naturais do mercado seguiriam pelo melhor curso possível.7 
Falhado esse pressuposto que sustentava a separação da sociedade 
e da economia em relação ao Estado, passa-se a apostar (e confiar) 
justamente no Estado, atribuindo-lhe novas funções (AVELÃS 
NUNES, 2011, p. 29).

De qualquer modo, a perspectiva crítica que se pretende 
assinalar encontra guarida nas advertências de Avelãs Nunes. De modo 
muito enfático, o autor sustenta que o Estado Social foi a solução 
de compromisso encontrada pela burguesia para preservar o sistema 
capitalista, ameaçado pela revolta que se animava entre o proletariado. 
Os direitos sociais, antes vistos com reserva e contrariedade, são o 
anestésico mais satisfatório para a situação de crise (do Estado Liberal). 
Com efeito, abre-se mão de alguns dogmas liberais, mas preserva-se o 
capitalismo (2011, p. 30).8 

Uma vez “ameaçada a estabilidade burguesa, a ruptura da 
sociedade capitalista só podia ser evitada (adiada) a partir do estado” 
(AVELÃS NUNES, 2011, p. 32). Além disso, “o Estado Social 
incorpora um novo caráter ao liberalismo, vinculando à liberdade 
liberal a igualdade própria da tradição socialista.” Desse modo, as 
transformações do Estado nessa passagem não beneficiaram apenas 
as classes trabalhadoras com o estabelecimento de determinados 
direitos, mas significou, em muitos setores, “[...] a possibilidade 
de investimentos em estruturas básicas alavancadoras do processo 
produtivo industrial [...] que viabilizaram, muitas vezes, o investimento 
capitalista” (BOLZAN DE MORAIS, 2011, p. 37).

7 Aliás, há defensores de que “[...] a idéia de uma economia desembaraçada e de todo 
controle social e político é absurda. A economia é um sistema de meios que devem ser 
postos a serviços de fins políticos” (TOURAINE, 1999, p. 21).

8 Nesse ponto, fazem coro com Avelãs Nunes outros autores e obras, dentre os quais 
se recomenda: (SANTOS, 2011); (SANTOS, 2013). “Nessa linha, vem bem a 
propósito o dizer de Boaventura de Sousa Santos, para quem esse Estado, também 
chamado de Estado Providência ou Social, foi a instituição política inventada nas 
sociedades capitalistas para compatibilizar as promessas da Modernidade com o 
desenvolvimento do capitalismo” (STRECK; BOLZAN DE MORAIS, 2013, p. 52).
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Não tardou, a partir de tudo isso, para que a democracia 
socioeconômica fosse compreendida como condição indispensável 
para a democracia política. Sem essa necessária conjunção, as decisões 
tornam-se duplamente antidemocráticas, pois são conduzidas e 
adotadas por uma oligarquia capitalista que responde apenas aos 
próprios interesses (DÍAZ, 2010, p. 134).

Há que se recordar, para completar a análise, que o próprio 
Constitucionalismo não nasceu democrático. De berço liberal, sua 
missão era “construção de um espaço de segurança jurídica e de 
proteção da esfera de decisão individual.” Impulsionado pelos mesmos 
ideais basilares da forma estatal que testemunhou seu nascimento, o 
Constitucionalismo liberal ergueu-se em defesa da liberdade oprimida 
pela concentração de poder, no entanto, uma liberdade restrita 
aos homens, proprietários e ricos. Conseguintemente, os direitos 
fundamentais e a proteção constitucional serviam para poucos 
(MAGALHÃES, 2011).

Foi com o término e o cenário devastador da Segunda Guerra 
Mundial, todavia, que as fragilidade e incompletudes do Estado 
de Direito são expostas. A partir desse momento, o debate acerca 
do papel da Constituição e sua relação com a política é retomado. 
As Constituições do século XX se fortalecem, assumem-se como 
documentos não apenas jurídicos, formais, como também políticos, 
ou seja, condicionantes, além dos limites do exercício do poder, da 
sua legitimação, função rechaçada pelos modelos teóricos anteriores 
(BERCOVICI, 2004, p. 9).

Ao assumir o feitio democrático, o Estado de Direito passa 
a nortear-se pelo objetivo da igualdade, não lhe sendo suficiente, 
assim, a limitação do poder estatal (modelo liberal) ou a promoção 
da atuação estatal (modelo social), mas sustentando a pretensão à 
transformação do status quo. Nesse novo quadro, a lei aparece como 
instrumento de transformação da sociedade, desatrelando-se das 
funções de sanção (modelo liberal) ou de promoção (modelo social). 
O fim a que pretende no Estado Democrático de Direito é a constante 
reestruturação das próprias relações sociais (STRECK; BOLZAN DE 
MORAIS, 2012, p. 100).

A atuação do Estado (enquanto Democrático e de Direito) 
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passa a ser marcada por um conteúdo de transformação do status quo 
(repisando que nos modelos anteriores o conteúdo era de adaptação 
social), aparecendo a lei como um instrumento de transformação 
por incorporar um papel simbólico prospectivo de manutenção do 
espaço vital da humanidade; os mecanismos utilizados intensificam 
seu papel promocional e o Estado passa a ser transformador das 
relações comunitárias. De fato, diferentemente dos anteriores, o 
Estado Democrático de Direito carrega em si um aspecto transgressor, 
impondo um caráter reestruturador à sociedade e, inclusive, revelando 
uma contradição fundamental com a juridicidade liberal a partir da 
reconstrução de seus primados básicos de certeza e segurança jurídicas 
(STRECK; BOLZAN DE MORAIS, 2013, p. 104), para adaptá-los 
a uma ordenação jurídica voltada para a garantia/implementação do 
futuro, e não apenas para a conservação do passado.

As Constituições do pós-guerra, ao reagirem “à grande crise 
política e moral da civilização humana na primeira metade do século 
e às profundas transformações socioeconômicas que tornaram as 
sociedades industrializadas muito mais complexas”, mesmo mantendo 
a histórica função de organização e contenção do poder, quebram a 
estrutura de acomodação que vinha predominando até então. “O 
constitucionalismo que surge desloca o seu centro de gravidade da 
soberania parlamentar e da supremacia da lei para um sistema de 
direitos fundamentais diversificado, abrangente e expansivo [...]”, 
incorporando aos textos constitucionais valores morais, políticos e 
sociais até então desconhecidos, ou melhor, pertencentes ao discurso 
filosófico dos direitos humanos. Resumidamente, “a crise político-
moral e as transformações socioeconômicas mudam as constituições e 
as constituições mudam o Direito” (MELLO, 2004, p. 84-85). 

Com efeito, o modelo de Estado de Direito que irrompe no 
século XX pode ser compreendido como uma novidade, no sentido 
de apresentar-se como um Estado Constitucional, pois os traços que 
justificam tal qualificação podem ser interpretados como uma autêntica 
alteração genética. A fórmula do Estado Constitucional compreende 
um dado inédito, “a lei, pela primeira vez na época moderna, vem 
submetida a uma relação de adequação e, portanto, de subordinação 
a um estrato mais alto de direito estabelecido pela Constituição.” 
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Sendo assim, o Estado Constitucional atual comparado ao Estado 
de Direito do século XIX representa mais que uma continuação, 
pois a transformação que lhe afeta é tão profunda que alcança, 
necessariamente, a própria concepção do Direito (ZAGREBELSKY, 
2002, p. 33-34).

Não obstante, não se trata do completo abandono das 
conquistas historicamente consolidadas pelo Constitucionalismo 
moderno e pelos modelos anteriores de Estado de Direito, tanto é 
que se identifica ainda hoje a presença do componente “social” como 
imanente ao adjetivo “democrático” que nomeia o modelo estatal 
vigente. Trata-se, em alguns pontos, de uma profunda ressignificação 
desses preceitos no sentido de comprometer-se, ao nível jurídico e 
político, com a realização e efetivação das promessas feitas ao longo de 
todo esse percurso histórico. 

4 Conclusão

Propondo uma investigação mais aprofundada acerca do 
Estado Social e seus pressupostos, o texto revistou alguns componentes 
históricos, conceituais e jurídicos que foram determinantes à 
conformação do modelo estatal objeto de estudo, bem como aquilatou 
elementos mais recentes da tradição constitucional ocidental, 
profundamente impactada por todo o contexto de acontecimentos que 
cerca o surgimento do chamado Constitucionalismo Contemporâneo 
e do Estado Democrático de Direito. 

Ao problema estipulado, no sentido de mapear as continuidades 
e rupturas do Estado Social enquanto Estado de Direito e identificar 
seus traços presentes no modelo estatal democrático que se consolida 
no pós-segunda guerra, oferecem-se as seguintes respostas: a) o 
Estado Social apresenta-se como um aprofundamento substantivo do 
modelo estatal liberal, agregando-lhe conteúdos próprios que afetam 
não apenas a lei, mas também a leitura normativa das exigências 
direcionadas à atividade estatal (com efeito, não obstante as sensíveis 
transformações, há uma relação de continuidade que não pode ser 
desprezada, notadamente quanto às bases jurídicas do Estado de 
Direito); b) já com relação à estrutura estatal que irrompe no século XX 
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pode ser apontada uma verdadeira ruptura, justificando a adjetivação 
do Estado, de maneira inédita, como Constitucional. Os conteúdos 
característicos do welfare state, no entanto, permanecem, e da forma 
como são ressignificados, são subsumidos pela particular definição de 
democracia (forma e material) que justificará a designação do modelo 
estatal vigente como Estado Democrático de Direito. 
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Capítulo 9

PROTEÇÃO DE DADOS E OS DESAFIOS 
NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO 

DE UMA GOVERNANÇA TRANSPARENTE 
SOBRE O USO DE DADOS PESSOAIS NO 

BRASIL

Vinícius Borges Fortes1

1 Introdução

Quando a Internet ainda ensaiava os primeiros passos em 
território brasileiro, há quase duas décadas, Gilberto 

Gil, compositor brasileiro e defensor da liberdade dos direitos civis 
no ciberespaço, sobretudo como Ministro da Cultura, referenciou na 
música “Pela Internet” uma das primeiras impressões do que a rede 
representava na vida dos usuários: “Eu quero entrar na rede, Promover 
um debate, Juntar via internet, Um grupo de tietes de Connecticut, 
[...] Eu quero entrar na rede para contatar, Os lares do Nepal e os bares 
do Gabão” (ROHTER, 2007). 

No sentido apresentado por Gil, vive-se na era dos websites e 
a transcendência dos gigabytes nas ‘nuvens’ com a cloud computing. 
Definitivamente, se vive em um tempo no qual a simultaneidade 
proporcionada pela Internet oportuniza a vivência de uma experiência 
revolucionária da comunicação, do relacionamento social e do 
consumo. Assim, inevitavelmente as relações estabelecidas no 
ambiente virtual também são submetidas à análise da ciência jurídica 

1 Pós-doutor em Direito pela Vrije Universiteit Brussel/Bélgica. Doutor em Direito pela 
UNESA/RJ. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – 
Mestrado em Direito da IMED – Faculdade Meridional. Bolsista em Produtividade 
e Pesquisa pela Fundação Meridional. Líder do Projeto de Pesquisa Latin America 
Privacy Hub. E-mail: vinicius.fortes@imed.edu.br. Currículo Lattes: http://lattes.
cnpq.br/9447382459194562
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sob os prismas sociológico, hermenêutico, jurisdicional e do modus 
operandi que a tecnologia instiga a investigar.

O consumidor moderno, cada vez mais, procura a internet 
para realizar transações comerciais. Isso ocorre por diversos fatores, 
por exemplo, a otimização do tempo disponível, a tentativa de 
manutenção da privacidade, a amplitude na realização de pesquisas 
de preços. Figura-se uma geração de indivíduos sempre mais 
familiarizados com o ato de ‘googlear’. Sim, ‘googlear’, adaptação do 
verbo ‘to google’, inserido no vernáculo do inglês estadunidense, após a 
transformação do buscador Google em uma das maiores potências em 
comunicação e informação do planeta. A internet e, especialmente, o 
ato de ‘googlear’ trouxeram repercussões das mais diversas para a vida 
individual e em sociedade, colocando em xeque diversos paradigmas 
da vida pós-moderna: o consumo, as relações sociais, a comunicação e 
a informação jamais serão as mesmas (FORTES; BOFF, 2013). 

De qualquer forma, a internet alterou o paradigma clássico 
das inter-relações humanas, passando a inserir o espaço virtual na 
vida cotidiana das pessoas, tendo como característica o acesso a uma 
pluralidade de informações, com intensa velocidade de propagação 
pela rede, sem limites geográficos. Assim, a rede oferece novas e 
diferentes perspectivas e expectativas para o futuro. Há um tempo, 
quando se assistia a um filme de ficção científica, imaginava-se 
o futuro que estava por vir. Agora, tem-se a impressão de que se 
aproxima da certeza de que o futuro é agora. Nesse futuro presente, 
indubitavelmente, é necessário promover uma imersão conceitual do 
Direito na tecnologia da informação e comunicação, nas redes e no 
ciberespaço, visando preservar os direitos fundamentais à privacidade 
e à proteção de dados pessoais (BOFF; DIAS, 2013)guiados por 
convicciones m\u00e1s humanas y compasivas, tratando de conciliar 
el crecimiento individual, financiero y social. Entre los motivos que 
figuran en la Constituci\u00f3n, ocupan las dos caras de la libertad 
de expresi\u00f3n \u2014libertad de prensa y derecho a la informaci\
u00f3n\u2014 ambas con el fin de corroborar la importancia de estos 
valores en una sociedad democr\u00e1tica. Asimismo, se centra en 
las relaciones virtuales que buscan entender las posiciones de toma 
de decisiones en Brasil, en relaci\u00f3n con la libertad de prensa y 
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el derecho a la informaci\u00f3n. Por \u00faltimo, menciona que 
no hay, en la sede principal de los dos \u00f3rganos jurisdiccionales 
nacionales, la tendencia negativa sobre el Internet, pero s\u00ed la 
aplicaci\u00f3n efectiva de las libertades de comunicaci\u00f3n, la 
interpretaci\u00f3n de los casos reales a la luz del prisma y matices 
constitucionales impuestos por el entorno digital, como una nueva 
realidad en la que se dan las relaciones humanas. The study part of 
the proposed constitutional foundations laid in the model of the 
democratic rule of law, guided by convictions more human and 
sympathetic, in contrast to previous models carved under the aegis 
of dissociated financial aspirations of the relevance of a social growth. 
Among the arguments contained in the Constitution, it becomes 
two faces of freedom of expression \u2014freedom of the press and 
the right to information\u2014 both in order to corroborate the 
importance of these values within a democratic society. Moreover, 
focusing on virtual relationships, we seek to understand what the 
decision-making positions in Brazil, in relation to press freedoms and 
the right to information. Finally, mention was made that there is the 
seat of the two main national courts (Supreme Court and Superior 
Court of Justice.

Utilizando do método de abordagem hipotético-dedutivo, o 
tipo de pesquisa desenvolvido é de natureza qualitativo-exploratória, 
associado à técnica da revisão e análise bibliográfica, o texto ora 
apresentado tem como objetivo apresentar os fundamentos que 
constituem a base teórica para dos direitos fundamentais, estabelecendo 
a conexão destes com a proteção da privacidade e a tutela dos dados 
pessoais na internet, especialmente a partir da abordagem do inovador 
conceito de direitos de privacidade na internet, a partir das mudanças 
trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil. 

2 O direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais como 
direitos fundamentais

De modo emblemático, o artigo intitulado “The Right to 
Privacy”, de autoria de Warren e Brandeis, na Harvard Law Review, 
no ano de 1890, representou um marco para o debate jurídico sobre 
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o tema da privacidade. No texto, os autores analisam o contexto das 
invenções recentes da época e os novos métodos de negócio para 
chamar a atenção, surgindo a necessidade de instrumentos jurídicos 
de proteção da pessoa, de modo a assegurar o que Cooley denominou, 
anos antes, ‘o direito de ser deixado em paz’, ou originalmente ‘the 
right to be let alone’ (WARREN; BRANDEIS, 1890). 

No contexto do artigo que se tornou um paradigma para o 
estudo jurídico da privacidade, as fotografias instantâneas publicadas 
pelas empresas jornalísticas invadiram a vida privada e familiar. Por 
isso, durante certo tempo houve a sensação de que o direito deveria 
oferecer alguma solução para a circulação não autorizada de fotografias 
privadas de pessoas. A intensidade e a complexidade da vida, que 
acompanham os avanços da civilização, provocaram a necessidade de 
certo distanciamento do mundo. Os indivíduos, influenciados pela 
cultura da época, viram-se mais vulneráveis à publicidade, de modo que 
a solidão e a intimidade se transformaram em algo essencial às pessoas. 
Para os referidos autores, os novos modos de difusão da informação e as 
novas tecnologias vinculadas a esses modos, ao invadirem a intimidade 
de outrem, produzem um sofrimento espiritual e uma angústia que 
superam meros danos pessoais (WARREN; BRANDEIS, 1890).

Assim, materializou-se o conceito por eles defendido de um 
direito à privacidade, originalmente denominado ‘the right to privacy’, 
o qual outorga a toda a pessoa plena disponibilidade para decidir 
em que medida podem ser comunicados a outros seus pensamentos, 
sentimentos e emoções. O que significa dizer, nesse contexto, que a 
finalidade do direito passa a ser a de garantir àquelas pessoas cujos 
assuntos não são causa de preocupação legítima para a parcela da 
sociedade que não se vê conduzida por uma publicidade indesejável 
e indesejada, bem como proteger essas pessoas, seja quem elas forem, 
independente de status ou posição social, de verem divulgados, contra 
sua vontade, assuntos prefeririam manter absolutamente reservados 
(WARREN; BRANDEIS, 1890). 

Nessa perspectiva, com o objetivo de configurar com autonomia 
própria o direito à privacidade, Warren e Brandeis diferenciaram-
no do genérico direito à liberdade e do clássico direito burguês à 
propriedade. Com efeito, os autores afirmam que o direito à liberdade 
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assegura extensivos privilégios civis, mas não outorga proteção frente à 
ofensa aos sentimentos pela invasão da esfera privada. De outra banda, 
o direito à propriedade garante apenas a posse, tangível ou intangível, 
mas não assegura a tranquilidade de espírito que proporciona impedir 
a publicação de aspectos reservados da pessoa (SALDAÑA, 2012).

O direito à privacidade, contudo, garante a proteção aos âmbitos 
mais imateriais, aos interesses espirituais da pessoa, configurando-se 
como um direito autônomo que adquire substantividade própria. 
Por essa razão, Warren e Brandeis fundamentaram diretamente o 
denominado ‘right to privacy’ no direito de desfrutar a vida, rechaçando 
expressamente qualquer conexão ou associação com os direitos de 
liberdade ou propriedade. Eles situaram o direito à privacidade em 
uma categoria geral do direito individual de ser deixado em paz ou de, 
simplesmente, não ser incomodado (right to be let alone) (SALDAÑA, 
2012).

Em contraponto à construção proposta por Warren e Brandeis 
sobre a efetivação do direito à privacidade, Warner e Stone defendem 
que, à época da publicação ora referenciada, o direito não conferia um 
‘direito de privacidade’, nem no Reino Unido, nem na maior parte 
dos Estados norte-americanos. Isso porque está esse direito assegurado 
apenas em relação à proteção legal de reputações e propriedades, 
não garantindo proteção à dor emocional trazida com a invasão da 
privacidade de outrem (WARREN; BRANDEIS, 1890; WARNER; 
STONE, 2013).

Ainda assim, é possível afirmar que a privacidade encontra 
reconhecimento como direito humano e, portanto, como direito 
fundamental, sobretudo ao manto dos fundamentos apresentados 
por Warren e Brandeis e Warner e Stone (WARNER; STONE, 2013; 
WARREN; BRANDEIS,1890).

O primeiro documento internacional a recepcionar o direito 
à privacidade foi a Declaração Americana dos Direitos do Homem, 
explicitando, no artigo V, que “Toda pessoa tem direito à proteção 
da lei contra os ataques abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua 
vida particular e familiar”. Na sequência, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, legitimada por seus signatários, no ano de 1948, 
expressa, no artigo 12, que “Ninguém será sujeito à interferência em 
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sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, 
nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à 
proteção da lei contra tais interferências ou ataques” (ASSEMBLEIA, 
1948).

Ainda no sentido de reconhecer o direito à proteção da vida 
privada como um direito humano, a Convenção Europeia para a 
Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, 
aprovada em Roma, no ano de 1950, apresenta, em seu artigo 8º, 
intitulado “Direito ao respeito pela vida privada e familiar”: 

1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e 
familiar, do seu domicílio e da sua correspondência. 

2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício 
deste direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei 
e constituir uma providência que, numa sociedade democrática, 
seja necessária para a segurança nacional, para a segurança 
pública, para o bem-estar econômico do país, a defesa da ordem 
e a prevenção das infrações penais, a proteção da saúde ou da 
moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de terceiros 
(COUNCIL OF EUROPE EUROPEAN COURT OF 
HUMAN RIGHTS, 1950).

Observe-se que o disposto na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos não apresenta qualquer hipótese de exceção ao direito de 
proteção da vida privada, ao contrário da Convenção Europeia para 
a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. 
Esta, em seu parágrafo segundo, justifica a ingerência de autoridades 
públicas sobre o exercício desse direito, em casos específicos que 
se vinculam à proteção da democracia, da segurança pública ou da 
segurança nacional. Fica evidente, no dispositivo da convenção 
europeia, o reflexo do recente processo de paz, pós II Guerra Mundial, 
a qual conturbou o continente europeu poucos anos antes da edição 
dessa convenção, o que é compreensível, em que pese não seja 
absolutamente aceitável sob o prisma das sociedades democráticas da 
contemporaneidade. 

Em um sentido desapegado de regimes de exceção, o artigo 17 
do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, aprovado, no 
ano de 1966, pela Assembleia Geral das Nações Unidas e recepcionado, 
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em 1992, pelo Brasil, que o convalidou por meio do Decreto n.º 592, 
legitima a proteção da vida privada nos seguintes termos: (BRASIL, 
1966).

1. Ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias ou 
ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou 
em sua correspondência, nem de ofensas ilegais às suas honra e 
reputação.

2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências 
ou ofensas (ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 
1966).

Ao tratar dos fundamentos históricos da proteção jurídica dos 
dados pessoais, é relevante observar sua gênese. Contudo, convém 
ressaltar o entendimento de Rodotà de que, hodiernamente, vivencia-
se uma reinvenção conceitual da proteção de dados, não apenas pelo 
reconhecimento expresso como direito fundamental autônomo, mas 
pelo papel indispensável para o desenvolvimento da personalidade. 
Assim, “[…] A proteção de dados pode ser vista como a soma de um 
conjunto de direitos que configuram a cidadania do novo milênio”. 
Manifesta, ainda, o eminente professor:

[…] Proteção de dados é uma expressão de liberdade e dignidade 
pessoais e, como tal, não se deve tolerar que um dado seja usado 
de modo a transformar um indivíduo em objeto sob vigilância 
constante. Confrontamo-nos com uma progressão de etapas: 
sendo esquadrinhados por meio da vigilância por vídeo e 
tecnologias biométricas, os indivíduos podem ser ‘modificados’ 
pela inserção de chips ou etiquetas ‘inteligentes’ legíveis por 
identificação de radiofrequência dentro de um contexto que 
nos transforma cada vez mais em ‘pessoas na rede’ – pessoas 
que estão permanentemente na rede, aos poucos configuradas 
para transmitir e receber sinais que permitam escanear e perfilar 
movimentos, hábitos e contatos, desta maneira modificando 
o significado e conteúdo da autonomia dos indivíduos. Isto é 
incompatível com a própria natureza da proteção de dados como 
um direito fundamental (RODOTÀ, 2008, p. 19).

É com base nesses fundamentos que Rodotà afirma que a 
proteção de dados não é apenas um direito fundamental, mas o mais 
significativo da humanidade na contemporaneidade. Em sentido 
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análogo, Doneda refere que o tema da privacidade adota, cada vez 
mais, uma estrutura em torno da informação e, de modo específico, 
dos dados pessoais, o que pode ser observado na evolução normativa 
relacionada ao tema. Em que pese existirem diferenças conceituais, 
a proteção jurídica do direito à privacidade conecta-se com o direito 
à inviolabilidade dos dados pessoais, previsto em diversos diplomas 
legais, inclusive com o reconhecimento, como direito fundamental, 
conforme aprofundado ao longo deste texto (RODOTÁ, 2008).

Diante dessas considerações, que compreendem que a internet 
instituiu um espaço ocupado por pessoas, empresas e governos, e dentro 
do qual os direitos fundamentais tem um relevante a desempenhar. 
Assim, passou-se a questionar o modo como o Direito deverá estar 
comprometido com a transição paradigmática da sociedade industrial 
para a sociedade da informação, especialmente como o Direito 
poderia sistematizar o desenvolvimento de novos campos de pesquisa 
e investigação que relacionassem os direitos fundamentais, a sociedade 
e as tecnologias da informação e comunicação.

Evidentemente, o aumento considerável da presença de 
computadores e do acesso à internet nos domicílios possibilita o 
potencial aumento do número de indivíduos sujeitos a transgressões de 
direitos na internet, especialmente do direito fundamental à privacidade 
através da violação dos dados pessoais. Além dos riscos relacionados à 
mineração de dados por empresas privadas, especializadas na coleta de 
dados privados para fins comerciais, os usuários de serviços de internet 
e telefonia móvel estiveram (e possivelmente estejam e ainda estarão 
no futuro) sujeitos a práticas de vigilância em massa pelo governo dos 
EUA, pelos programas da NSA.

De modo complementar às reações institucionais globais 
já referidas nesse texto, a partir da Resolução n.º 69/166, de 18 de 
dezembro de 2014, emitida pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 
em especial após propostas apresentadas pelo Brasil em conjunto com a 
Alemanha, foi aprovada, no mês de março do ano 2015, a constituição 
de uma relatoria especial do Conselho de Direitos Humanos para 
acompanhamento das questões relacionadas às violações ao direito 
humano à privacidade em âmbito global (ASSEMBLEIA, 2014).

Salienta a mencionada Resolução da Assembleia Geral da ONU 
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o reconhecimento da discussão e análise dos assuntos vinculados à 
promoção e proteção do direito à privacidade e a outros direitos 
humanos na era digital, à luz do direito internacional dos direitos 
humanos, além de avaliar o impacto dos atos de vigilância em massa. A 
Resolução registra que a internet é uma tecnologia de natureza global 
e aberta, a qual, associada ao ritmo acelerado de desenvolvimento de 
tecnologias da informação e comunicação, amplia consideravelmente 
a capacidade de governos, organizações empresariais e indivíduos 
realizarem vigilância, interceptação e coleta de dados, tendo como 
consequência direta a ocorrência de abusos de direitos humanos, 
em especial do direito à privacidade, protegido pelo artigo 12 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos2 e pelo artigo 17 do 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos3. 

A Resolução pondera que, diante da ampla possibilidade da 
utilização de metadados como forma de revelar informações pessoais, 
tais como comportamento individual, relações sociais, preferências 
privadas e identidade do usuário de internet, tratar da proteção da 
privacidade como direito humano é imprescindível. Outro ponto de 
relevância da Resolução diz respeito à preocupação da comunidade 
internacional com o impacto negativo gerado pelas denúncias públicas 
dos atos de vigilância e/ou interceptação de comunicações, inclusive 
extraterritoriais, bem como da coleta de dados pessoais em grande 
escala, o que reforça a constatação do desrespeito ao direito humano 
à proteção da privacidade e à garantia da inviolabilidade dos dados 
pessoais (CONSELHO, 2015).

Considerando tais elementos, a criação proposta pela Resolução 
das Nações Unidas pretende cumprir alguns objetivos distintos, dos 
quais se destacam: 

- Coletar informações relevante sobre estruturas nacionais e 

2 Artigo 12.º - Ninguém deverá ser submetido a interferências arbitrárias na sua vida 
privada, família, domicílio ou correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. 
Contra tais intromissões ou ataques todas as pessoas têm o direito à proteção da lei 
(ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948).

3 Artigo 17 - 1. Ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias ou ilegais em 
sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem 
de ofensas ilegais às suas honra e reputação. 2. Toda pessoa terá direito à proteção da 
lei contra essas ingerências ou ofensas. 
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internacionais, práticas e experiências nacionais, para estudar 
tendências, desdobramentos e desafios em relação ao direito à 
privacidade e fazer recomendações para assegurar sua promoção e 
proteção, incluindo em conexão com os desafios decorrentes das 
novas tecnologias; 

- Identificar possíveis obstáculos à promoção e proteção do direito 
à privacidade, identificar, intercambiar e promover princípios e 
boas práticas nos níveis nacional, regional e internacional, e 
submeter propostas e recomendações ao Conselho de Direitos 
Humanos nesse sentido, inclusive com relação a desafios 
específicos que surjam na era digital; 

- Promover conscientização quanto à importância de promover e 
proteger o direito à privacidade, inclusive com relação a desafios 
específicos que surjam na era digital, assim como quanto à 
importância de prover, a indivíduos cujo direito à privacidade 
tenha sido violado, acesso a reparações efetivas, consistentes com 
as obrigações internacionais de direitos humanos; 

- Relatar alegadas violações, onde quer que ocorram, do 
direito à privacidade, conforme estabelecido no artigo 12 da 
Declaração Universal de Direitos Humanos e artigo 17 do Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, inclusive em 
conexão com os desafios que surjam a partir de novas tecnologias, 
e chamar a atenção do Conselho e do Alto Comissário das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos para situações de particular 
preocupação; (CONSELHO, 2015)

Nesse contexto, o conceito de ‘direitos de privacidade na 
internet’ contribui com a normatização do tema da privacidade e 
da proteção de dados pessoais na internet, principalmente frente ao 
Marco Civil da Internet e à lei de proteção dos dados pessoais no 
Brasil.

3 A tutela dos dados pessoais a partir da proteção dos ‘direitos de 
privacidade na internet’ como direitos fundamentais

Convém esclarecer, desde já, que essa pesquisa filia-se à 
categoria de direitos construída por Bernal, que consiste não apenas ao 
reconhecimento do direito à privacidade na internet, mas na definição 
de um conjunto de ‘direitos de privacidade na internet’ (BERNAL, 
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2014). 
A relação existente entre a proteção jurídica da privacidade e 

dos dados pessoais e a sociedade em rede é absolutamente próxima, 
visto que a internet oferece ampla gama de oportunidades de coleta, 
análise, uso e armazenamento de dados pessoais, que são revertidos 
para múltiplas finalidades. Nesse ponto, o modelo sugerido pela Web 
simbiótica tem forte influência sobre a geração dessas oportunidades 
de coleta, análise, uso e armazenamento de dados e informações 
pessoais.

Torna-se incrivelmente difícil, nos dias atuais, separar dados 
e informações online e off-line. Desde que a internet se tornou mais 
integrada com o ‘mundo real’, dados online e off-line se misturam 
facilmente. Um típico exemplo de que alguns dados gerados no ‘mundo 
real’ são aproveitados dentro do ciberespaço pode ser observado no caso 
da rede britânica de supermercados Tesco. A partir do Tesco Clubcard, 
um programa de fidelidade criado pela rede, é possível coletar dados 
de compras realizadas no ‘mundo real’ que são mapeados e cruzados 
com compras realizadas na internet (BERNAL, 2014).

Desta forma, a rede passou a armazenar detalhes de cada 
consumidor no Reino Unido, desde o domicílio até uma gama de 
características demográficas, socioeconômicas e de estilo de vida. Por 
meio de um sistema de inteligência artificial, denominado Zodiac, 
foi possível criar perfis inteligentes e de segmentação dos dados dos 
clientes. Assim o perfil do cliente pode ser classificado conforme seu 
entusiasmo por promoções, sua fidelidade às marcas e outros hábitos 
de compra (LEITH, 2009).

Não bastasse isso, a companhia passou a vender o acesso à base 
de dados denominada Crucible a empresas de diferentes segmentos, 
como Sky (televisão por assinatura), Gillette (barbeadores e produtos 
cosméticos) e Orange (provedora de televisão e internet por 
assinatura). Juntos, a base de dados Crucible e o sistema Zodiac podem 
gerar um mapa de como um indivíduo pensa, trabalha e quais lojas 
frequenta. Ademais, o mapa é capaz de classificar os consumidores em 
10 categorias: riqueza; promoções; viagens; caridade; consumo ‘verde’; 
dificuldades financeiras; crédito; estilo de vida; hábitos; aventuras 
(“Tesco stocks up on inside knowledge of shoppers’ lives”, 2005).
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Outro exemplo de que há cruzamento de informações entre 
ambientes online e off-line foi apresentado em um estudo intitulado 
“Unique in the shopping mall: On the reidentifiability of credit card 
metadata”, que demonstrou o desenvolvimento de um algoritmo 
matemático que, instalado dentro do sistema informacional de uma 
instituição financeira, foi capaz de coletar metadados anônimos, 
armazenados sob sigilo, obtidos a partir de compras realizadas com 
cartões de crédito, em estabelecimentos comerciais. De acordo com 
os resultados da pesquisa, foi possível identificar um consumidor pela 
coleta de dados de, em média, quatro operações financeiras com cartão 
de crédito (DE MONTJOYE, 2015). 

Destarte, metadados anônimos e até mesmo protegidos por 
normas de sigilo bancário, tal como prevê a lei brasileira, tornam-se 
dados pessoais vulneráveis, eis que passíveis de identificação da pessoa 
em questão, ainda que sujeitos às proteções legais, especialmente as 
relacionadas com a tutela constitucional e civilista da vida privada. 
Abrem-se, com isso, diversas possibilidades de registro e tratamento 
dos dados, inclusive de maneira ilícita, por governos, empresas e 
indivíduos. Apesar da tutela constitucional e infraconstitucional 
mencionada, acredita-se na necessidade de melhor compreensão da 
internet no âmbito jurídico, de modo a conferir maior eficácia à 
proteção dos direitos fundamentais.

Conforme evidenciado, a internet introduziu novos níveis 
de vulnerabilidade a novas formas de coleta dos dados pessoais, 
os quais antes eram coletados, “roubados” ou obtidos de outras 
formas, adequada ou inadequadamente: eles agora podem se perder 
pelo mundo para as mais diversas finalidades. É, pois, fundamental 
aproximar o estudo dos direitos fundamentais às transgressões, cada 
vez mais frequentes, desses direitos na internet, sobretudo em relação 
à proteção da privacidade e dos dados pessoais.

Nesse prisma, este texto defende a necessidade do reconhecimento 
de direitos-base para a efetiva proteção jurídica da privacidade e dos 
dados pessoais na internet, em especial na incorporação do conceito 
de ‘direitos de privacidade na internet’ como um dos pilares para os 
regulamentos de proteção de dados brasileiro e europeu, buscando, 
assim, maior eficácia do direito fundamental à privacidade. Todavia, 
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para que seja possível pontuar, de maneira propositiva, é relevante 
observar quais os direitos-base identificados pela doutrina, para que 
os ajustes contextuais ao direito brasileiro sejam realizados de maneira 
adequada. 

Nesse intuito, são apresentados quatro direitos-base os quais 
transcendem a acepção de direitos legais, já que representam desejos 
reais compreendidos e considerados pelas pessoas como um direito 
seu, sobretudo a partir da proteção da autonomia de cada indivíduo. 
Nesse mister, são considerados os quatro direitos-base que constituem 
os direitos de privacidade na internet ou, como denominados 
originalmente, Internet Privacy Rights: o direito de navegar pela 
internet com privacidade; o direito de monitorar quem monitora; o 
direito de deletar os dados pessoais; o direito a uma identidade online 
(BERNAL, 2014).

O primeiro direito, vincula-se à possibilidade de navegação 
por páginas da internet – seja na busca de informações, seja na busca 
de dados, seja na compra de produtos em plataformas de comércio 
eletrônico – com a expectativa razoável de fazê-lo com privacidade, 
não como um padrão absoluto, mas como uma regra geral (BERNAL, 
2014).

Evidentemente, sugerir isso significa colocar em xeque todos 
os modelos de negócio que se utilizam integralmente da internet para 
interagir com os usuários (serviços web-based4, portanto), e que estão 
absolutamente fundamentados na Web simbiótica. A maior parte dos 
motores de busca, como o Google, foram desenvolvidos para trabalhar 
em simbiose com os usuários, ou seja, em troca de serviços gratuitos, 
o usuário fornece seus dados pessoais e consente, ao iniciar o uso dos 
serviços, que suas informações pessoais de navegação sejam coletadas, 
armazenadas e utilizadas para diversos fins, inclusive comerciais.

Todavia, o direito de navegar pela internet com privacidade 
deveria se estender para além dos motores de busca, alcançando 
também qualquer outro serviço de navegação, como os provedores 
de acesso (originalmente denominados ISPs – Internet Service 

4 Corresponde a uma aplicação de internet, ou seja, um sistema informático que 
depende do acesso à internet para a sua plena utilização.
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Providers). O reconhecimento formal do direito de navegar pela 
internet com privacidade poderia gerar conflitos inevitáveis com 
práticas governamentais, especialmente com as de vigilância, 
surveillance e retenção de dados. Todavia, essa inevitável tensão é 
fundamental, de modo que o argumento da segurança nacional 
ultrapasse, automaticamente e sempre, os fundamentos da proteção 
da privacidade (BERNAL, 2014; MORAIS; NETO, 2014).

Logo, o reconhecimento do direito a navegar na internet com 
privacidade não significa uma ‘carta branca’ para operar sem equilíbrio, 
sem a devida accountability ou sem as devidas consequências para cada 
ato cometido na rede, o que conecta com o segundo direito-base que 
compõe o núcleo dos ‘direitos de privacidade na internet’.

O segundo direito, complementar ao anterior, diz respeito ao 
direito de saber quem monitora, o quê monitora, quando monitora 
e para quais fins o faz. Assim como há circunstâncias vinculadas ao 
direito de ter uma navegação com privacidade, há situações em que os 
indivíduos desejam ser monitorados, por alguma razão benéfica. Sob a 
ótica da proteção da privacidade, a coleta de dados e o monitoramento 
constantes são atos absolutamente negativos. Entretanto, sob o prisma 
da Web simbiótica, são atos absolutamente benéficos à usabilidade da 
rede pelo usuário (BERNAL, 2014). 

Diante desse impasse conceitual e antagônico, os usuários têm 
o direito de saber quando, por quem, para que e o quê está sendo 
precisamente rastreado, registrado, armazenado e analisado. Monitorar 
os monitores significa mais do que o simples conhecimento de quais 
dados estão sendo coletados. Trata-se de o indivíduo saber se está sendo 
monitorado, eventualmente até sem retenção de dados e informações, 
e para qual finalidade tal ato se destina. Trata-se de estabelecer um 
princípio de consentimento colaborativo, com o consentimento 
considerado de modo imediato, interativo, dinâmico e binário, dentro 
dos processos de interação na internet (BERNAL, 2014).

O terceiro direito, o de deletar os dados pessoais, merece aqui 
diferenciações importantes. Anteriormente, essa pesquisa trouxe 
a lume a expressão ‘right to be let alone’, empregada por Cooley e 
reproduzida por Warren e Brandeis, para configurar o direito de ser 
deixado em paz, conferindo o início do reconhecimento do direito à 
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privacidade (BERNAL, 2014).
Todavia, tal expressão é frequentemente entendida como 

sinônimo de um direito já reconhecido, inclusive no direito 
brasileiro, qual seja o direito ao esquecimento. Entretanto, o direito 
ao esquecimento, tal como se aborda nesse tópico, está adequado à 
conceituação utilizada por Bernal, ou seja, ao denominado ‘right to 
be forgotten’, visto que vai além da simples proteção da vida privada, 
conferindo a possibilidade de um usuário deletar dados e informações 
pessoais da internet.

Um exemplo dessa confusão conceitual pode ser observado 
em Rulli Júnior e Rulli Neto (2012), que explicam que o direito ao 
esquecimento é denominado, no direito norte-americano, ‘the right 
to be let alone’. Ele significa a garantia de que os dados sobre um 
indivíduo somente serão conservados para possibilitar a identificação 
de um sujeito conectado aos acontecimentos e apenas pelo tempo 
necessário ao alcance de suas finalidades. O direito aqui tratado, o 
do esquecimento, corresponde ao ‘right to be forgotten’ (JUNIOR; 
NETO, 2012).

A discussão sobre a possibilidade de ter ‘um’5 direito ao 
esquecimento é antiga. Ela advém do conflito de indivíduos com a 
imprensa e com a mídia, em publicações não autorizadas ou cujo 
conteúdo não corresponderia à integralidade dos fatos e à verdade. 
Há alguns anos, a preocupação residia na retirada de circulação de 
revistas e jornais das prateleiras das bancas, para que a informação 
supostamente equivocada não circulasse entre os leitores, evitando-
se, com isso, a deflagração de supostas inverdades. Nesse contexto, a 
questão vinculava-se mais ao conceito de ‘right to be let alone’. 

Todavia, em tempos de internet e com a consolidação do 
ciberespaço, mostra-se inevitável o debate sobre a possibilidade de 
se instituir um ‘botão delete’, capaz de excluir dos registros da Web 
informações não desejadas por algum dos sujeitos envolvidos. 

5 Este estudo não adota a denominação ‘do’ direito ao esquecimento, pois na percepção 
do pesquisador, trata-se de ‘um’ direito ao esquecimento, visto que ainda representa 
uma proposta interpretativa sobre o direito à privacidade e ao princípio da dignidade 
da pessoa humana, a partir da ponderação e de enunciados, sem a existência de norma 
prévia que autorize sua aplicação no contexto em análise.
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A questão da aplicação de ‘um’ direito ao esquecimento 
foi submetida à análise do Tribunal de Justiça da União Europeia, 
demandado pelo judiciário espanhol. A partir de uma ação judicial 
movida pelo advogado espanhol Mario Costeja contra a Google, com 
o objetivo de deletar um artigo do jornal La Vanguardia, datado de 
1998, o qual fazia referência a um leilão de imóveis e a uma penhora 
por dívidas com a previdência social. Nessa circunstância, o advogado-
geral da União Europeia manifestou-se, em parecer, pela não aplicação 
do direito ao esquecimento em casos dessa natureza.

Assim, de acordo com o advogado-geral da União Europeia, os 
motores de busca, no caso o Google, não devem ser responsabilizados 
pelo tratamento das páginas indexadas, logo não podem ser 
responsabilizados pelas buscas e, portanto, não podem ser obrigados a 
excluir determinados resultados de busca. Além disso, a determinação 
do Poder Judiciário direcionada ao motor de busca para o bloqueio de 
sites significaria a autorização judicial da censura, eis que interferiria 
na liberdade de expressão no ciberespaço. Ainda vigente à época, a 
Diretiva 95/46/CE, que regulamentou o tratamento dos dados pessoais 
na União Europeia, possibilitava a exclusão de informações inverídicas, 
incorretas ou incompletas. Todavia, para as informações verdadeiras, 
não era admissível se falar em ‘esquecimento’ (JÄÄSKINEN, 2013). 

Devido a esse tipo de demanda, a Google constituiu o que 
denominou “Conselho Consultivo do Google para o Direito de 
ser Esquecido”, formado por experts no tema. Após uma agenda 
de trabalho que contemplou reuniões e audiências com partes 
interessadas, o Conselho Consultivo emitiu, no dia 06 de fevereiro de 
2015, um relatório de 44 páginas, com recomendações sobre o que a 
empresa de tecnologia da informação e comunicação pode fazer nos 
casos de requisição do direito ao esquecimento (GOOGLE, 2015).

Nesse ponto, é relevante refletir sobre os limites que uma 
organização empresarial como a Google, que é detentora de uma 
parte significativa das informações organizadas dentro da internet, de 
definir categorias de grupos para os quais deve ser aplicável, e sob 
quais circunstâncias e condições, o direito de deletar dados pessoais 
deverá ocorrer. A simples possibilidade de determinar ditas categorias 
já aponta uma fragilidade sobre as normas jurídicas que tutelam, 
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implicitamente, o direito ao esquecimento.
Na sequência de categorização apresentada pelos experts 

da Google, foram elencados os tipos de informação, bem como 
a natureza desta, para efeitos de observação sob o viés do interesse 
público. Todavia, os tipos de informação apresentados podem colidir 
com o que se compreende normativamente como ‘dados sensíves 
podem colidir com o que se compreende como ‘íveis’, que podem 
revelar informações pessoais como “[…] a origem racial ou étnica, 
as convicções religiosas, filosóficas ou morais, as opiniões políticas, 
a filiação a sindicatos ou organizações de caráter religioso, filosófico 
ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual, bem como 
dados genéticos”. Nessa lógica, conforme pode-se observar no quadro 
abaixo, muitas das informações categorizadas dentro da natureza de 
interesse público, com baixa possibilidade de exclusão dos registros de 
internet dentro dos critérios da Google, podem violar a proteção dos 
dados pessoais, especificamente dos dados sensíveis (BRASIL, 2015).

De forma complementar aos anteriores, o quarto direito 
divide-se em três frentes: um direito a criar uma identidade online; um 
direito de afirmar essa identidade online; um direito de proteger essa 
identidade online. De acordo com o autor, a relação entre privacidade, 
identidade e autonomia é complexa, sutil e sempre em evolução, 
sobretudo pelo fato de as relações estabelecidas na internet exigirem, 
de uma forma ou de outra, uma identidade para ser usada, seja nas 
redes sociais, no acesso a serviços de banco online, seja como um nome 
de usuário para jogar online (BERNAL, 2014). 

O quanto a identidade revela sobre o ‘indivíduo real’ por trás 
do ‘indivíduo virtual’ é uma questão adstrita exclusivamente ao direito 
desse indivíduo em determinar as ditas informações ‘reais’. Em alguns 
lugares e em algumas situações, a conexão entre as identidades ‘real’ 
e ‘virtual’ precisa se mostrar clara e explícita, mas essas situações são 
muito mais raras do que os negócios em operação nessa sistemática 
geralmente sugerem. Em outras palavras, a internet que adota 
como regra padrão uma política de ‘nomes reais’ é a mesma em que 
a privacidade e a autonomia das pessoas são desnecessariamente 
comprometidas. Assim, uma mudança de paradigma, relevante na 
visão de autor, reside justamente na inversão da regra, sendo a exigência 
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de identidades reais a exceção (BERNAL, 2014). 
A quantidade de informações que um usuário de internet 

precisa revelar para acessar um serviço ou um sistema deveria, em 
geral, ser minimizada. A ideia de divulgação minimizada – e nisso 
se inclui a divulgação da identidade online como um conjunto de 
informações pessoais – associa-se à concepção de minimização dos 
dados, o que configura um aspecto-chave para um regime de proteção 
de dados e uma parte crucial para a privacidade dos dados na internet. 
Logo, a privacidade na internet esta primariamente relacionada com 
a proteção de identidades, enquanto a autonomia relaciona-se com o 
controle dessas identidades por seus titulares.

4 Conclusão

Conceber a privacidade na internet como um direito 
fundamental, em sentido amplo, capaz de recepcionar em seu bojo 
a proteção da vida privada, da intimidade, da imagem, da honra e 
dos direitos-base vinculados ao conceito de direitos de privacidade 
na internet, significa dizer que, na contemporaneidade, o direito de 
navegar na internet com privacidade, o direito de monitorar quem 
monitora, o direito de deletar dados pessoais e o direito de proteger 
a identidade online devem ser tutelados, explícita e expressamente, 
como um dos pilares de garantia da eficácia do direito fundamental à 
privacidade em sentido amplo.

Assim, a recepção expressa dos direitos de privacidade na 
internet pelas normas jurídicas, que tratam e ainda tratarão de temas 
afins no Brasil e na Europa, permite a recomposição do núcleo do 
direito fundamental à privacidade que, de acordo com as teorias 
apresentadas nesta pesquisa, integram tão somente a proteção da vida 
privada, da honra, da intimidade e da imagem. Em outras palavras, 
ressalta-se que o direito fundamental à privacidade deve também 
integrar à sua estrutura nuclear os direitos de privacidade na internet, 
de modo que, no Brasil, a regulamentação do Marco Civil da Internet 
e a edição de uma lei de proteção de dados pessoais contemplem 
expressamente o direito de navegar na internet com privacidade; o 
direito de monitorar quem monitora; o direito de deletar os dados 
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pessoais; o direito à proteção da identidade online.
Portanto, o direito fundamental à privacidade na internet passa 

a ter dimensão mais ampla e, sobretudo, atual e contextualizada com a 
sociedade da informação, permitindo melhor encaixe do Direito sobre 
os novos modos de interação social que a internet apresenta de forma 
recorrente, bem como torna viável o enfrentamento das problemáticas 
de natureza jurídica, decorrentes de uma sociedade em rede ou de um 
‘Estado de Vigilância’. 
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Capítulo 10

VIOLÊNCIA DE GÊNERO E COVID-19: 
UMA AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES DE 
VIOLÊNCIA NO BRASIL E NO RIO 

GRANDE DO SUL

Leilane Serratine Grubba1

1 Introdução

No primeiro semestre de 2020, proliferaram discursos 
sobre o aumento dos casos de violência de gênero, 

especialmente em âmbito doméstico. Esses discursos tiveram como 
pauta principal a conexão entre a violência e o período de isolamento 
imposto mundialmente, em decorrência da crise sanitária ocasionada 
pela pandemia2 do COVID-193. Nesse sentido, no mês de maio 

1 Doutora em Direito (UFSC). Mestre em Direito (UFSC). Mestranda Interdisciplinar 
em Ciências Humanas (UFFS). Professora Permanente do Mestrado em Direito 
(IMED) e da Escola de Direito (IMED). Professora Colaboradora do Mestrado em 
Psicologia (IMED). Pesquisadora da Fundação IMED. Coordenadora do Grupo de 
Pesquisa Biopolítica, Gênero e Direito (CNPq/IMED). Currículo Lattes: http://
lattes.cnpq.br/2294306082879574. Endereço eletrônico: leilane.grubba@imed.edu.
br

2 No dia 11 de março de 2020, o Diretor Geral da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) caracterizou o COVID-19 como uma pandemia. Segundo o discurso 
proferido, à época, o coronavírus havia ocasionado mais de 118.000 casos de 
contaminação em 114 países, tendo levado 4.291 pessoas à óbito. Afirmou-se a 
existência de uma crise de saúde pública global, convocando-se os países a adotarem 
uma abordagem estratégica em prol da prevenção de infecções, de salvaguardar a vida 
e de se minimizar os impactos. Disponível em: https://www.who.int/dg/speeches/
detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--
-11-march-2020. Acesso em 20 jun. 2020. Atualmente, ao final de junho de 2020, 
são mais de 9.296.202 casos confirmados de coronavírus, em 216 países ou territórios. 
Disponível em: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 
Acesso em 25 jun. 2020.

3 COVID-19 é uma doença infecciosa respiratória causada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2, descoberta em 31 dez. 2019, após casos da doença registrados 
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de 2020, António Guterres4, Secretário-Geral das Nações Unidas, 
apontou para o aumento mundial dos marcadores de violência contra 
as mulheres, principalmente doméstica e em âmbito familiar. 

Perante o apontado quadro mundial de aumento de violência 
doméstica, essa foi denomina de “Pandemia Invisível” pela Diretora 
Executiva da ONU-Mulheres e Vice-Secretária Geral das Nações 
Unidas, Phumzile Mlambo-Ngcuka5. Para Ngcuka, existe uma 
estreita conexão entre o aumento dos casos de violência doméstica e o 
isolamento da população mundial.

Em sentido parecido, um estudo publicado pela Organização 
Internacional Care International apontou que “globalmente, mais de 
35% das mulheres experimentam GBV6 durante a vida. Nas crises 
humanitárias, fatores combinados, como aumento dos níveis de 
ansiedade e estresse e dificuldades econômicas, podem aumentar as 
taxas de GBV”. (CARE INTERNATIONAL, 2020). Medidas como 
bloqueios, quarentenas e auto isolamento, segundo o estudo realizado 
pela Care International, podem exercer “[...] efeitos prejudiciais 
para aqueles em situações já violentas. Indivíduos, particularmente 
mulheres, estão essencialmente presas ao agressor sem descanso físico 
do relacionamento abusivo” (2020, p. 5). 

Diante do mencionado aumento dos marcadores de violência 
de gênero em nível mundial, em meados de abril fui convidada a 
proferir uma palestra7 com o intuito de enfrentar essa situação no 
que se refere à conjuntura brasileira. Para tanto, realizei uma pesquisa 
inicial para responder às seguintes problemáticas: é possível atestar um 
aumento dos casos de violência doméstica no Brasil, no período de 
isolamento ocasionado pela pandemia do COVID-19, considerando 

na China. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_
content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875. Acesso em 25 jun. 2020.

4 Para saber mais, consultar o seguinte endereço eletrônico: https://nacoesunidas.org/
chefe-da-onu-alerta-para-aumento-da-violencia-domestica-em-meio-a-pandemia-
do-coronavirus/. Acesso em 20 mai. 2020.

5 Para saber mais, consultar o seguinte endereço eletrônico: http://www.onumulheres.
org.br/noticias/violencia-contra-as-mulheres-e-meninas-e-pandemia-invisivel-
afirma-diretora-executiva-da-onu-mulheres/. Acesso em 05 mai. 2020.

6 GBV significa gender based violence e pode ser traduzido como violência de gênero.
7 A mencionada palestra foi proferida a convite da Sociedade Educacional de Santa 

Catarina (UniSociesc) e aconteceu no dia 04 jun. 2020.
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os meses de março a maio, especialmente no estado do Rio Grande 
do Sul? Existe relação de causa e efeito entre o período de isolamento 
pandêmico e o aumento dos casos de violência doméstica no Brasil? 
Levantei, a princípio uma hipótese positiva, principalmente diante da 
existência de diversos discursos que sugerem o aumento dos índices de 
violência doméstica no mundo e no Brasil, em estreita relação com o 
tempo de isolamento.

A pesquisa foi realizada por meio do método-hipotético 
dedutivo, com pesquisa em fontes secundárias estatísticas, divulgadas 
em nível nacional e estadual, especialmente pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública e pela Secretaria de Segurança Pública do estado 
do Rio Grande do Sul. Conforme argumentarei no relatório deste 
artigo, a hipótese que levantei foi parcialmente refutada pelos dados 
analisados. De maneira preliminar, apesar do aumento dos marcadores 
de violência em alguns estados da federação, principalmente desde o 
ano de 2015, os dados atuais existentes de alguns dos estados brasileiros 
não permitem auferir um aumento da violência doméstica no Brasil, 
em geral, e no Rio Grande do Sul; nem permitem atestar uma conexão 
entre a violência e o período de isolamento pandêmico.

Metodologicamente, eu vou apresentar dados sobre a violência 
doméstica no Brasil entre os anos de 2015 e 2019; após, vou apresentar 
os dados empíricos sobre a violência doméstica no primeiro semestre 
de 2020, com ênfase nos meses de março a maio, correspondentes ao 
período de isolamento até o momento do relatório desta pesquisa; 
para, ao final, apresentar um balanço analítico dos dados referentes 
ao primeiro período analisado em comparação aos dados referentes ao 
período de isolamento pandêmico. 

2 Avaliação dos dados brasileiros de violência de gênero e doméstica 
entre os anos de 2015 e 2019 

Homens e mulheres são atingidos pela violência de maneira 
diferenciada. Os homens tendem a sofrer violência nos espaços públicos. 
As mulheres tendem a ser vítimas da violência nas suas próprias casas, 
violência essa praticada normalmente por pessoas do seu convívio 
ou círculo familiar (WAISELFISZ, 2015). O conceito de violência 
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contra as mulheres é definido no artigo primeiro da Convenção de 
Belém do Pará, sendo “qualquer ação ou conduta baseada no gênero, 
que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 
mulher, tanto no âmbito público quanto no privado” (OEA, 1994). 
Essa definição compreende diferentes formas de violência:

a) a violência doméstica ou familiar contra a mulher, envolvendo 
a violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral;

b) a violência que ocorra em espaços públicos, compreendendo 
o abuso sexual, a tortura, o tráfico de mulheres, a prostituição forçada 
ou outras formas;

c) a violência realizada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, 
entendida como violência institucional (OEA, 1994).

O conceito de violência contra a mulher também é definido 
pela Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), da seguinte maneira:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e 
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial:

 I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o 
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo 
familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade 
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, 
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente 
de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual. [...]

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, entre outras:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que 
ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta 
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que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou 
que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que 
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças 
e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e 
à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual 
não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da 
força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer 
modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto 
ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta 
que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de 
seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, 
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 
destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que 
configure calúnia, difamação ou injúria. (BRASIL, 2006).

Para minha argumentação, eu vou focar principalmente no 
feminicídio8 e na violência doméstica ou familiar contra a mulher com 
lesão corporal, levando em consideração que aproximadamente 30% 
das mulheres brasileiras apontam ter sido vítimas de algum tipo de 
violência doméstica (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2011), mas 
os dados divulgados pelas estatísticas oficiais centram-se principalmente 
nessas duas modalidades de violência supramencionadas.

Desde o I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2005), 

8 No Brasil, a Lei n. 13.104/2015 alterou o Código Penal Brasileiro para prever o 
feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, além de ter 
incluído esse crime no rol dos crimes hediondos. Feminicídio é o crime de homicídio 
cometido por razoes de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou 
discriminação à condição de mulher.
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as políticas para o combate da violência foram variadas, envolvendo 
principalmente a prevenção, o combate e assistência. Dentre elas, 
(a) a criação da Central de Atendimento à Mulher – ligue 180, em 
2005; (b) a responsabilização criminal do agressor, com base na Lei 
Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), com a alteração dada pela Lei 
13.827/2019; (c) o atendimento qualificado e humanizado às vítimas 
de violência, com casas de abrigo, centros de referência, defensorias 
da mulher, promotorias da mulher e delegacias especializadas, 
atendimento pelos serviços de saúde, entre outros; (d) a criação do 
Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 
em 2007; e, (e) a promulgação da Lei 13.104/2015, conhecida como 
Lei do Feminicídio.

Em relação à violência doméstica, o Mapa da Violência de 
2015 apontou para uma aparente diminuição do número de casos 
conhecidos de violência doméstica desde a implementação da Lei 
Maria da Penha (WAISELFISZ, 2015). Dados parecidos também são 
encontrados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2018, 
que mostra uma diminuição de aproximadamente 2 mil casos de 
violência entre os anos de 2016 e 2017, ou seja:

a) em 2016, foram 223 mil e 50 casos registrados de lesão 
corporal dolosa nos casos de violência doméstica; e

b) em 2017 foram 221 mil e 238 casos registrados de lesão 
corporal dolosa nos casos de violência doméstica (LIMA; BUENO, 
2018).

Por outro lado, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 
2019 refuta alguns dos dados anteriormente fornecidos, afirmando 
um novo dado de violência referente ao ano de 2017 e dados recentes 
sobre o ano de 2018, apontando um aumento da violência doméstica 
no Brasil, especialmente da lesão corporal dolosa:

a) em 2017, foram 252 mil e 895 casos registrados; e,
b) em 2018, foram 263 mil e 67 casos registrados. (LIMA; 

BUENO, 2019, p. 109).
Os Anuários de 2018 e 2019 também apontaram a estimativa 

de 52% de mulheres vítimas de violência que não tomam nenhuma 
atitude. E dentre as mulheres que buscam auxílio, a maioria buscou 
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ajuda na família ou com amigos, sendo apenas 22% dessas que 
buscaram os órgãos oficiais, como a Polícia. Os Anuários assinalaram 
que quase a totalidade de mulheres que foram vítimas de violência 
letal não havia registrado ocorrências com base na Lei Maria da Penha. 
Existe, portanto, grande quantidade de casos de violência que não 
chega a conhecimento público, não fazendo parte das estimativas 
e dos dados oficiais; principalmente, a maioria dos casos que são 
reportados diz respeito à violência física, sendo bastante obscuro o 
número de casos de violências invisíveis, como a moral, patrimonial 
e psicológica. Logo, apesar da subnotificação de violência, é possível 
afirmar que houve um aumento dos casos de lesão corporal dolosa no 
Brasil em geral, mas não é possível atestar o real aumento da violência 
doméstica. Estima-se que, entre 2017 e 2018, houve um aumento 
da violência – lesão corporal dolosa – na variação positiva de 0,8% 
(LIMA; BUENO, 2018; 2019).

De outro modo, também é importante apontar que entre 
os anos de 2017 e 2018, o aumento da violência doméstica lesão 
corporal não foi verificada em todos os estados da federação. Estados 
como Alagoas, Piauí e Santa Catarina, a título de exemplo, tiveram 
uma diminuição dos casos notificados de violência (LIMA; BUENO, 
2019).

Além da lesão corporal dolosa, a violência também é visualizada 
nos assassinatos de mulheres. Desde a implementação da Lei do 
Feminicídio (2015), houve um acréscimo desse tipo de violência 
notificado pelos dados indicativos brasileiros. Se eu utilizar como base 
os dados fornecidos pelos Anuários de Segurança Pública de 2017, 
2018 e 2019, 

a) em 2015, foram 449 casos de feminicídio;
b) em 2016, foram 929 casos de feminicídio;
c) em 2017, foram 1.075 casos de feminicídio; e,
d) em 2018, foram 1.206 casos de feminicídio.
e) além disso, a vitimização maior das mulheres negras, que 

são 55% das vítimas de feminicídio (LIMA; BUENO, 2017; 2018; 
2019).

Esses dados confirmam o diagnóstico publicado no Mapa da 
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Violência de 2015, que retratou a situação do Brasil antes da Lei do 
Feminicídio; colocando o país em quinto lugar no ranking mundial 
de homicídios de mulheres, local que o Brasil continuou ocupando. 
Confirmam, ainda, que anualmente há um acréscimo do número de 
casos de feminicídio no Brasil. 

Além disso, se verificou entre os anos de 2016 e 2017, uma 
variação positiva do aumento do feminicídio no Brasil em 21,0%, 
sendo essa variação, entre os anos de 2017 e 2018, de 11,3%. Essa 
variação positiva geral brasileira não reflete a realidade de alguns estados 
federativos, como Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco, 
Santa Catarina e Tocantins, que apresentaram uma diminuição dos 
casos de feminicídios, assim como uma variação negativa entre os 
anos mencionados. O que se pode extrair da análise dos dados é que, 
em geral, o Brasil apresenta anualmente um aumento dos casos de 
feminicídio desde a implementação da Lei n. 13.104/2015.

3 COVID-19, isolamento e violência doméstica no Brasil e Rio 
Grande do Sul 

No dia 16 de abril de 2020, o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública apresentou o primeiro relatório técnico sobre a violência 
doméstica durante a Pandemia do COVID-19. No mencionado 
relatório, foi exibido um levantamento que apontou conclusões 
importantes sobre a violência, sendo eles:

a) houve uma queda nos registros de boletim de ocorrência nos 
primeiros dias de isolamento, principalmente com relação ao mesmo 
período de 2019;

b) em comparativo ao ano de 2019, também houve uma queda 
na quantidade de medidas protetivas de urgência concedidas no Brasil; 

c) por outro lado, nos estados de São Paulo e Acre, houve um 
aumento dos atendimentos de violência doméstica no canal 190, pela 
Polícia Militar,

d) houve um aumento do número de feminicídios em alguns 
estados, como Acre em São Paulo, em comparativo ao mesmo período 
de 2019; e,



  199
Direito, Democracia e Sustentabilidade

e) constatou-se dados sobre 52 mil menções no Twitter 
contendo indicativo de brigas entre casais entre fevereiro e abril de 
2020. Sobre essas menções, foi realizado uma filtragem para buscar 
mensagens que indicavam a existência de violência doméstica e se 
encontrou 5.583 menções, sendo 25% de brigas de aconteceram nas 
sextas-feiras, 53% publicados à noite ou na madrugada e 67% dos 
relatos feitos por mulheres. (FBSP, 2020, p. 2).

Segundo o mencionado relatório, foi apontado que embora a 
quarentena seja a medida mais segura para se minimizar os efeitos 
do COVID-19 na saúde, o regime de isolamento pode gerar 
consequências para a vida de mulheres que já viviam em situação de 
violência doméstica, pois foram obrigadas a permanecer mais tempo 
em casa, inclusive muitas vezes com renda menor (FBSP, 2020, p. 
3). Assim, apontou-se que uma das consequências do regime de 
isolamento, no Brasil, foi o “aumento dos casos de violência”, com a 
“diminuição das denúncias”. Se atribui essa diminuição das denúncias 
ao isolamento e ao fato de as mulheres não estarem saindo de casa. 

Os dados apresentados comprovam a diminuição da violência 
doméstica, principalmente da lesão corporal dolosa, atribuídos a 
uma subnotificação, nos estados brasileiros do Rio Grande do Sul, 
Pará, Mato Grosso, Ceará, São Paulo e Acre, com variação negativa 
dos índices de violência de -9,4% à -28,6%. Dos estados com dados 
divulgados, apenas no Rio Grande do Norte houve uma variação 
positiva de 34,1% (FBSP, 2020, p. 7).

Especialmente com relação ao feminicídio, os dados 
comparativos relativos ao mês de março de 2019 e 2020 mostram 
um aumento dos índices nos seguintes estados brasileiros: (a) Acre: 
1 feminicídio em 2019 e 2 feminicídios em 2020; (b) Mato Grosso: 
2 feminicídios em 2019 e 10 em 2020; (c) Rio Grande do Norte: 1 
feminicídio em 2019 e 4 em 2020; (d) São Paulo: 13 feminicídios em 
2019 e 19 em 2020. Por outro lado, houve uma manutenção do índice 
de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul, com 11 feminicídios 
em março de 2019 e 11 no mesmo período de 2020, bem como no 
estado do Pará, que contabilizou 4 feminicídios em março de 2019 e 
2020 (FBSP, 2020, p. 9). 

Os dados mostram maior variação nos dados de mortalidade 
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de mulheres – o crime de feminicídio – no período vinculado aos 
meses do primeiro trimestre de 2020, ou seja, de janeiro a março. Os 
acréscimos mostrados são principalmente no estado do Mato Grosso, 
Rio Grande do Norte, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo. A variação 
positiva do acréscimo vai de 14,3% a 185,7%. Em dados concretos:

Tabela 1 – Comparativo dos crimes de feminicídio no primeiro trimestre de 2019 e 
2020

UF 1 trim/19 1 trim/20 Variação (%)

Acre 3 4 33,3

Mato Grosso 11 22 100,0

Pará 7 20 185,7

Rio Grande do Norte 7 8 14,3

Rio Grande do Sul 15 26 73,3

São Paulo 39 39 25,6

Fonte: FBSP, 2020, p. 9.

Apesar da diminuição do número de denúncias registradas de 
violência doméstica, o aumento dos casos de feminicídio nos cinco 
estados brasileiros avaliados e o resultado dos dados digitais analisados 
que referiram violência doméstica geraram a conclusão de que houve 
um acréscimo da violência doméstica no período de isolamento da 
pandemia do COVID-19. Mais do que isso, afirmou-se: 

Embora as mulheres em situação de violência estejam mais 
vulneráveis pelo intenso contato com os autores de violência 
durante o isolamento social, este isolamento também faz com que 
mais pessoas estejam em casa durante todo o dia, aumentando 
a probabilidade de que discussões, brigas e agressões possam ser 
ouvidas e vistas por vizinhos. (FBSP, 2020, p. 11).

Há que se atentar, contudo, que apesar da conclusão de que 
esses dados apresentados se referem ao período de isolamento, em 
variados estados brasileiros, o isolamento imposto por consequência 
do COVID-19 apenas iniciou no mês de março, não abarcando os 
meses de janeiro e fevereiro. Dessa forma, desde já menciono duas 
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leituras sobre os dados apontados: (a) não é possível atestar com 
absoluta certeza que houve uma majoração dos casos de violência 
doméstica no Brasil com base na majoração dos crimes de feminicídio, 
quando existem dados específicos de apenas seis estados brasileiros; 
e, (b) não é possível atestar com absoluta certeza que o aumento dos 
casos de crimes de feminicídios nos estados analisados tem relação 
direta com o isolamento, uma vez que não havia isolamento em dois 
dos meses analisados na maioria dos estados.

Sequencialmente, foi publicado um segundo relatório pelo 
Fórum Nacional de Segurança Pública, na data de 29 de maio de 2020, 
que novamente apontou o acréscimo da violência de gênero no Brasil 
durante o período de isolamento. Abordando especialmente os meses 
de março e abril, afirmou-se que em comparação aos mesmos meses 
de 2019, houve um acréscimo de 22,2% do número de feminicídios 
no Brasil, apesar da diminuição do número de medidas protetivas de 
urgência concedidas e do número de registros de lesão corporal dolosa 
decorrentes de violência doméstica (FBSP, 2020b, p. 2).

Abordando a situação a partir de uma perspectiva mais concreta 
para a situação de violência doméstica com lesão corporal dolosa, foi 
evidenciado uma diminuição dos casos de registro em todos os estados 
que forneceram dados, sendo eles: Acre, Amapá, Ceará, Espírito 
Santo, Maranhã, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. (FBSP, 2020b, 
p. 5). Essa diminuição dos casos de violência doméstica, por outro 
lado, já havia sido verificada nesses estados, com exceção do Pará, Acre 
e Rio de Janeiro, desde o Anuário de 2019. Nesse sentido, diante de 
uma possível subnotificação dos casos, que já poderia estar ocorrendo 
desde 2018, gostaria de me atentar principalmente para os casos de 
feminicídio.

Houve um aumento dos crimes de feminicídio, de 117 vítimas 
nos meses de março e abril de 2019, para 143 vítimas nos mesmos 
meses de 2020 (FBSP, 2020b, p. 5). São os dados concretos sobre o 
crime de feminicídio:
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Tabela 2 – Comparativo dos crimes de feminicídio em março e abril de 2019 e 2020

UF Março e abril /19 Março e abril /20 Variação (%)

Acre 1 4 300,0

Amapá 0 0 0,0

Ceará 3 4 33,3

Espírito Santo 6 3 -50,0

Maranhão 6 16 166,7

Mato Grosso 6 15 150,0

Minas Gerais 22 17 -22,7

Pará 5 10 100,0

Rio de Janeiro 18 8 -55,6

Rio Grande do Norte 4 4 0,0

Rio Grande do Sul 17 21 23,5

São Paulo 29 41 41,4

Fonte: FBSP, 2020b, p. 5-7.

Além do aumento do número de feminicídios no Brasil, 
também se aponta um aumento do número de denúncias de violência 
doméstica para o Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher em 
Situação de violência). Segundo os dados fornecidos, verifica-se “um 
crescimento contínuo, passando de 14.853 denúncias entre março 
e abril de 2018 para 15.683 em 2019 e 19.915 este ano, período 
já afetado pela crise sanitária. Enquanto o crescimento entre 2019 e 
2019 foi de 5,6%, entre 2019 e 2020 foi de 27%” (FBSP, 2020b, p. 
11).

Por outro lado, parece importante comprar os dados de 
variação do crime de feminicídio nos anos de 2017/2018 e no período 
de pandemia.
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Tabela 3 – Comparativo dos índices de feminicídio em 2017/2018, no primeiro 
trimestre de 2019/2020 e nos meses de março e abril de 2019/2020

UF 2017/2018
Variação 

(%)

Janeiro, fevereiro 
e março de 
2019/2020

Variação (%)

Março e abril 
de 2019/2020
Variação (%)

Acre 6,0 33,3 300,0
Amapá 145,2 s/d 0,0
Ceará 21,9 s/d 33,3
Espírito Santo -27,0 s/d -50,0
Maranhão -14,3 s/d 166,7
Mato Grosso s/d 100,0 150,0
Minas Gerais 3,4 s/d -22,7
Pará 27,1 185,7 100,0
Rio de Janeiro 3,9 s/d -55,6
Rio Grande do Norte 20,6 14,3 0,0
Rio Grande do Sul 40,5 73,3 23,5
São Paulo 12,5 25,6 41,4

Fonte: FBSP, 2019; 2020; 2020b.

A análise comparativa dos dados percentuais de violência – 
feminicídio – no Brasil, especialmente nos anos de 2017/2018 e no 
período de isolamento pandêmico, parecem demonstrar o aumento 
dos casos em alguns dos estados brasileiros que forneceram dados, 
principalmente no Acre, Ceará, Maranhão, Pará, São Paulo e Rio 
Grande do Sul; mas também uma diminuição dos casos em outros 
estados, como Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
Nesse sentido, apesar da maior variação de aumento dos casos de 
feminicídio, esses dados não parecem permitir uma generalização 
indutivista para englobar os estados que ainda não forneceram os 
dados sobre violência. 

De fato, enquanto a variação global brasileira do aumento dos 
crimes de feminicídio foi de 21% em 2017, essa variação foi de 11,3% 
em 2018 e não existem ainda dados publicados sobre essa variação em 
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2019. A variação apontada para março e abril de 2020, em comparação 
aos mesmos meses de 2019, foi de 22,2%. Assim, embora seja inegável 
o aumento dos casos entre os anos de 2019 e 2020, esse aumento 
já vinha ocorrendo desde o ano de 2015, conforme apresentei os 
dados anteriormente. Nesse sentido, sem dados completos de todos 
os estados, não há como saber se essa variação positiva apresentada 
pode ser entendida como uma métrica brasileira em geral, e compará-
la com os demais anos, a fim de analisar precisamente se além do 
aumento dos crimes que já vinha acontecido no Brasil, esse aumento 
foi um reflexo direto do período de isolamento, como os discursos 
vem apontando.  

Especialmente com relação aos dados relativos à violência 
de gênero no estado do Rio Grande do Sul, é bastante perceptível 
que houve um leve acréscimo do número de feminicídios desde a 
implementação da Lei do Feminicídio, com um leve decréscimo no 
ano de 2017, quando a curva volta a subir em 2018 e fazer novamente 
um decréscimo em 2019. Também houve um grande aumento, desde 
2015, dos casos de feminicídio tentado. Para os demais casos de 
violência, houve uma diminuição dos casos, como de ameaça e de 
lesão corporal.
Tabela 4 – Comparativos do número de casos de crimes contra mulheres no Rio Grande 

do Sul, de 2014 a 2020

Crimes / RS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Feminicício 75 99 96 83 116 97 43

Feminicídio 
Tentado

286 311 263 322 355 359 138

Ameaça 46.730 44.805 41.118 37.946 37.623 37.381 14.342

Lesão 
Corporal

25.538 24.536 22.595 22.960 21.815 20.989 8.434

Fonte: SSP/RS, 20209.

9 Dados atualizados até a data de 20 de junho de 2020.
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Por outro lado, levando em consideração uma comparação do 
número de feminicídios nos primeiros meses dos anos 2020 e anos 
anteriores, não parece ser possível dizer que houve um acréscimo 
em decorrência da pandemia, como os dados mostram, mas uma 
constante de pequenos decréscimos e acréscimos. 

Principalmente, nos meses de março, abril e maio, que 
correspondem ao maior período de isolamento no Rio Grande do Sul, 
que começa a ser viabilizado a partir do primeiro Decreto Estadual 
sobre o COVID-19 no estado – Decreto n. 55.115 de 12 de março 
de 2020. Nesses meses de isolamento, até o momento, o aumento 
dos casos de feminicídio aconteceu apenas no mês de abril, tendo 
diminuído em maio e se mantido estável em março, em comparação 
com os mesmos meses de 2019. Assim, especialmente com relação 
aos meses de março a maio, houve menos casos de feminicídios em 
comparação com os anos de 2019 e 2018.

Nesse sentido, o aumento dos casos de feminicídio nos meses 
de janeiro e fevereiro não pode ser atribuído ao isolamento ocasionado 
pela pandemia do COVID-19 porque não houve isolamento nesse 
período no Rio Grande do Sul. 
Tabela 5 – Comparativo do crime de feminicídio no Rio Grande do Sul, entre os anos 

de 2012 e 2020, para os meses de janeiro a maio

Feminicídio / RS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

2012 12 14 8 5 8
2013 7 12 8 9 10
2014 5 9 11 8 4
2015 5 13 5 9 8
2016 10 13 8 11 3
2017 9 8 6 6 3
2018 7 3 8 11 10
2019 3 1 11 6 11
2020 10 5 11 10 6

Fonte: SSP/RS, 2020
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Apesar de uma grande fala sobre o aumento do número dos 
casos de violência no Brasil em decorrência do isolamento, e apesar da 
legitimidade da preocupação, acredito que não seja possível generalizar 
esse aumento a nível nacional, quando dados apontam o aumento em 
apenas alguns estados. Em outros, como no caso do Rio Grande do 
Sul, existe um decréscimo das notificações de violência em geral e do 
número de feminicídios. Inclusive, no Rio Grande do Sul, não apenas 
diminuíram os casos de violência doméstica em geral, que podem ou 
não ser atribuídos a uma subnotificação causada por uma diminuição 
das denúncias, além da diminuição dos casos de feminicídio, como 
essa diminuição ocorreu justamente no período de isolamento, que 
até o momento da redação desta pesquisa, compreende os meses de 
março, abril e de maio.

Dessa forma, parece que a hipótese que levantei à pesquisa é 
parcialmente refutada. Se em uma primeira leitura, é perceptível que 
ocorre um aumento dos índices de violência doméstica no Brasil no 
primeiro semestre de 2020, especialmente do crime de feminicídio, 
em uma leitura mais aprofundada dos dados aparecem algumas 
considerações: (a) nem todos os estados brasileiros ofereceram dados 
sobre a violência nesse período; (b) em alguns estados brasileiros, 
houve o aumento dos índices de violência e de feminicídio; (c) em 
outros estados brasileiros, houve a diminuição tanto dos índices de 
violência doméstica quanto de feminicídio; (d) não é possível atribuir 
o aumento da violência doméstica ao período de isolamento; e, 
(e) especificamente no caso do Rio Grande do Sul, no período de 
isolamento, que compreende os meses de março a junho, os dados 
mostram uma diminuição dos índices de violência e uma pequena 
diminuição dos casos de feminicídio até o momento deste relatório.

Nesse sentido, os discursos mundiais sobre o aumento 
dos índices de violência doméstica em decorrência do período de 
isolamento, ocasionados pela crise sanitária do COVID-19, não 
parecem explicar a realidade brasileira. No Brasil, em geral, parece que 
o aumento da violência, especialmente letal, é observada ao menos 
desde o ano de 2015, não havendo relação direta com o isolamento 
social. No estado do Rio Grande do Sul, em específico, parece ter 
havido uma diminuição da violência letal e demais violências 
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domésticas no período de isolamento.
Apesar das conclusões que apresentei com o estudo, a 

preocupação com relação à violência não só é legítima, como necessária 
para o país que ao longo dos últimos anos vem ocupando o quarto e 
quinto lugar no ranking mundial de maior morte de mulheres por 
violência doméstica ou relacionada à gênero. A maior problemática 
brasileira em termos de violência doméstica, a despeito de não parecer 
ter relação com o isolamento pandêmico, é o alto índice de violência 
doméstica há anos, inclusive com aumento da violência letal desde 
a implementação da Lei do Feminicídio, que revela que as leis não 
têm o poder de transformar a sociedade e a realidade. Elas podem 
ser importantes instrumentos, mas não são os únicos. Para enfrentar 
a violência de gênero, é necessário um rompimento com antigos 
padrões de gênero e racismos, marcados por desigualdades e violências 
estruturais. Ou seja, existe um problema social, criminal e político no 
Brasil em torno da violência doméstica; não um problema decorrente 
ou que tenha relação direta com a crise sanitária. 

4 Conclusão

Por meio da pesquisa aqui relatada, questionei a possibilidade 
de se aferir um aumento dos casos de violência doméstica no Brasil, 
no período de isolamento ocasionado pela pandemia do Covid-10, 
considerando os meses de janeiro a maio, especialmente no estado 
do Rio Grande do Sul. Também questionei se existe relação entre o 
período de isolamento pandêmico e o aumento dos casos de violência 
doméstica no Brasil. A partir de pesquisas que realizei de maneira 
prévia à pesquisa, sugeri uma hipótese positiva, por meio da qual 
afirmei a existência de diversos discursos que sugerem o aumento 
dos índices de violência doméstica, especialmente do feminicídio, no 
período de isolamento decorrente da crise sanitária da pandemia do 
Covid-19 e em relação com o tempo de isolamento.

A pesquisa foi realizada por meio do método hipotético-
dedutivo, com pesquisa em fontes secundárias, especialmente 
relatórios estatísticos e de índices de violência, publicados tanto pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Secretaria Estatual 
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de Segurança Pública do estado do Rio Grande do Sul. A partir da 
análise dos dados, a hipótese que levantei foi parcialmente refutada. 
Apesar do aumento dos índices de violência doméstica no Brasil no 
primeiro semestre de 2020, especialmente do crime de feminicídio, 
em uma leitura mais aprofundada dos dados aparecem algumas 
considerações importantes, sendo elas: (a) nem todos os estados 
brasileiros ofereceram dados sobre a violência nesse período; (b) em 
alguns estados brasileiros, houve o aumento dos índices de violência e 
de feminicídio; (c) em outros estados brasileiros, houve a diminuição 
tanto dos índices de violência doméstica quanto de feminicídio; (d) 
não é possível atribuir o aumento da violência doméstica ao período 
de isolamento; e, (e) especificamente no caso do Rio Grande do Sul, 
no período de isolamento, que compreende os meses de março a 
junho, os dados mostram uma diminuição dos índices de violência 
e uma pequena diminuição dos casos de feminicídio até o momento 
deste relatório.
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