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APRESENTAÇAO

A propósito de tão honrosa distinção, o convite para apresentar 
essa obra, me orgulha ter a frente uma coletânea de textos em 

que se enlaçam temas de densidade social ímpar. Quando se puxam os fios 
de cada um e os faz tecido, temos o discurso do Estado confrontado com 
aquilo que faz, muitas vezes, pelo avesso da malha constitutiva da cidadania 
desse país de diversidades e desigualdades. Um avesso sempre com costuras 
mal arrematadas e com puídos que não cessam de esgarçar-se, aumentando 
os rasgos nos espaços onde o minério soterra o homem. A natureza e a 
relação com a cultura, com o social, um tema da obra, está colocada pelos 
autores de modo a provocar reflexões acerca das responsabilidades cidadãs 
na luta por políticas públicas para o uso responsável dos bens da natureza. 
Cada fio d’agua carrega possibilidades para muitas vidas e torna-se necessário 
não as represar para que o fluxo do humano não sofra descontinuidade. A 
diversidade dessas vidas faz a riqueza do território. 

A sociedade regulada pelo Estado, que nasce pela mão do 
colonizador e que tem a democracia fragilizada pelo poder econômico, 
provoca, como tratam os autores, acentuadas condições de desigualdade 
social. Além da relação homem natureza já descrita, são relações de 
gênero orientadas pelo preconceito; são políticas públicas para as faixas 
etárias vulneráveis em degradação; são tentativas de controle dos corpos 
pelo biopoder, alguns dos objetos que instigam os pesquisadores e os 
levam a buscar respostas, explicações, em distintas linhas teóricas. Fazem 
seus percursos orientados pelos objetivos da pesquisa comprometida com 
o desenvolvimento social. Quando tratam, por exemplo, da política de 
encarceramento dos corpos ou do feminicídio, há uma preocupação em 
compreender fatores históricos da sociedade patriarcal e patrimonialista 
que produzem corpos a serem segregados ou destruídos. Os autores 
partem, muitas vezes, do papel do Estado com seus mecanismos de 
controle, mas avançam buscando delinear caminhos que possam produzir 
soluções, as quais não aniquilem com o pouco de dignidade do sujeito 
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que habita esses corpos.  
Os pesquisadores enfrentam a discussão e, como já apontamos, 

enlaçam Cidadania, Democracia e Direitos Humanos a partir de 
distintos temas. O primeiro capítulo, “O sistema prisional brasileiro e 
a ineficácia na ressocialização: a expansão do Direito Penal como uma 
forma de ferir os Direitos Humanos”, de autoria de Adalberto Wolney 
da Costa Belotto e Cleber Santos Pangaro, analisa questões no contexto 
da segurança pública, relacionadas com o biopoder e com a biopolítica, 
dentro de uma sociedade disciplinar que toma o Estado de Exceção como 
paradigma de governo, onde o Estado passa a definir o lugar que as castas, 
definidas pelo poder hegemônico, devem ocupar dentro da sociedade, 
classificando-se quais vidas valem a pena e quais devem ser desprezadas. 
O capítulo dois, “O direito a segurança pública e sua efetivação através 
do controle social exercido pelo Estado”, de autoria de Adalberto Wolney 
da Costa Belotto e Tatiane Fischer Martins, da mesma forma que o texto 
anterior, descreve um sistema de organização social que, de acordo com 
Foucault e Agamben, visa à exclusão de castas marginalizadas pelo poder 
hegemônico, tratando-as como inimigas do Estado. Constata-se que o 
Estado, ao se utilizar da biopolítica e do biopoder, lança mão de uma 
estratégia destinada a controlar a sociedade em sua forma de organização 
social. Voltado para normatizar tais castas, o Estado passa a definir o 
lugar que elas devem ocupar dentro da sociedade, classificando-se, por 
assim dizer, quais vidas valem a pena e quais devem ser desprezadas 
considerando essa na visão de Giorgio Agamben como vidas nuas.

“A restituição de valores oriundos da revogação da tutela em auxílio 
doença e o posicionamento dos tribunais de sobreposição brasileiros”, de 
autoria de Amanda Poraths da Luz Obino de Abreu e Aline Antunes 
Gomes, título do capítulo três, destaca que, com as decisões que revogam 
a tutela antecipada e determinam a restituição dos valores recebidos a 
título de auxílio doença, inicia-se um dilema a ser enfrentado pela parte, 
tendo em vista o conflito estabelecido com os princípios da dignidade 
da pessoa humana, da irrepetibilidade dos alimentos e da boa-fé do 
beneficiário, bem como da segurança jurídica, em face da inconsistência 
no posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) quanto às decisões. O capítulo quatro, 
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“Feminicídio: ato extremo de violência contra a mulher”, de autoria de 
Ângela Simone Pires Keitel e Tatiana Diel Pires, aborda a tipificação do 
feminicídio, seus antecedentes históricos, conceito e modalidades. O 
objetivo geral é verificar em que contexto ocorrem, se são fatos isolados 
ou se decorrem de um crescente ciclo de violência iniciado de forma sutil, 
geralmente por meio de agressões psicológicas. Na sequência ocorrem 
agressões fisicas e sexuais e culmina no desfecho trágico que é a morte, 
como expressão da mais cruel forma de violência de gênero. 

Os capítulos cinco e seis abordam a relação humano, natureza 
e Estado. Com o título, “Pós-modernidade: necessidade de um olhar 
holístico para com a natureza”, de autoria de Daiane Specht Lemos 
da Silva e Domingos Benedetti Rodrigues, no cinco, os autores 
analisam a posição do ser humano na era pós-moderna em relação às 
catástrofes ambientais ocorridas cotidianamente e em razão dos sinais 
de alerta emitidos pela natureza para o ser humano ter maior zelo na 
preservação ambiental. Compreende-se que a natureza, ao longo dos 
anos, foi impactada, violada, drasticamente degradada, em nome das 
transformações sociais para atender as necessidades humanas. Entretanto, 
tais situações não podem persistir, haja vista o risco da extinção. Assim, há 
necessidade de o ser humano ter um olhar holístico aos apuros do meio 
ambiente. Já no capítulo seis, “A Ação Civil Pública como instrumento de 
responsabilidade pela prática de danos ambientais: caso do Rio dos Sinos 
- RS”, de autoria de Domingos Benedetti Rodrigues e Rodrigo Giehl, 
a abordagem é da temática da preocupação com o meio ambiente, o 
crescimento desenfreado das economias baseadas na ilegal exploração de 
recursos naturais e a degradação da qualidade de vida. Busca-se analisar a 
eficácia da utilização da Ação Civil Pública como instrumento jurídico de 
proteção e responsabilização referente aos danos ambientais provocados 
no Rio dos Sinos - RS em outubro de 2006. 

No capítulo sete“ Considerações sobre a colonialidade na América 
Latina: uma abordagem necessária para a compreensão da manutenção 
das características colonialistas”, de autoria de Denise Tatiane Girardon 
dos Santos e Rafael Vieira de Mello Lopes, a partir do conceito de 
colonialidade do poder, ao saber e ao ser, os autores visam a compreender 
como foram mantidas as características colonialistas na América Latina, 
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mesmo após as independências dos Estados, para que sejam possíveis 
propor possibilidades de enfrentamento de seus efeitos, ainda muito 
visíveis, como a desigualdade social, a marginalização de grupos e a 
submissão da região ao Norte. No capítulo seguinte, o oito, “Devido 
processo convencional: o processo penal como objeto e instrumento de 
convencionalização no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos 
Humanos”, de autoria de Eduardo Pitrez de Aguiar Corrêa, o tema da 
convencionalização do direito interno permite uma desconstrução do saber 
jurídico tradicionalmente territorial, em favor de uma abertura sistêmica de 
ampliação de garantias. Como especificamente o processo penal se insere 
no contexto de convencionalização? O capítulo pretende demonstrar que o 
processo penal se relaciona com a CADH em duplo sentido: como objeto 
de convencionalização e como instrumento de convencionalidade.

Em “Feminismo marxista: uma análise da desigualdade sob a 
ótica de gênero e classe”, capítulo nove, de autoria de Elizabeth Fontoura 
Dorneles, Tiago Anderson Brutti, Nariel Diotto e Luís Guilherme 
Nascimento de Araujo, a análise centra-se no feminismo marxista, teoria 
contemporânea que aproxima o estudo da dominação de gênero e classe, 
patriarcalismo e capitalismo. Trabalha com a problemática da possibilidade 
de superação do patriarcado sem a superação do capitalismo, onde segue 
a hipótese de que ambos os sistemas opressores caminham interligados. 
O objetivo foi, sem exaurir o tema, refletir sobre o feminismo marxista 
e sua crítica antissistemas patriarcal e capitalista. Já no capitulo dez, 
“O constitucionalismo brasileiro em uma perspectiva do século XXI: 
apontamentos críticos acerca da solidificação das normas programáticas”, 
de autoria de Fabio Agne Fayet, Roberta Eggert Poll e Andersson Vieira, 
aborda o constitucionalismo brasileiro, especialmente no que tange às 
normas programáticas existentes na Constituição de 1988. Para tanto, 
os autores elegem como problema de pesquisa o questionamento sobre 
a inefetividade das normas programáticas no ordenamento jurídico, 
tendo, como hipótese ao problema sugerido, a verificação de que a 
ausência de efetividade do texto constitucional resulta do seu caráter de 
mera declaração jurídica, que não encontra interesse de efetivação pelos 
administradores da máquina pública e até da própria sociedade.

No capítulo seguinte, “Análise da Lei de Cotas de gênero e o 
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aumento da participação feminina na política nas eleições de 2018”, de 
autoria de Joice Graciele Nielsson e Júlia Monfardini Menuci, investiga-se 
a relação da desigualdade de gênero quando uma mulher intenta adentrar 
no rol político, pautando-se na problemática da Lei nº 9.504/1997 e se 
ela vem propiciando essa penetração, analisando-se as eleições de 2018. 
O objetivo central é averiguar como elementos que subjugam a mulher, 
tais como a dicotomia pública-privada, a divisão sexual do trabalho, a 
caracterização da mulher baseada no sexo (composição morfológica), 
podem retirar as possibilidades de uma mulher ter uma atuação plena 
na política. O capítulo doze, “A situação jurídica processual penal: 
complexidade, risco, poderes e o ônus da prova”, de autoria de Luís 
Gustavo Durigon e Raquel Buzatti Souto, a análise centra-se nos vínculos 
entre os sujeitos processuais do processo penal. Tem como objetivo 
dissecar essas relações e como problemática investigar a teoria da situação 
jurídica como suporte ao diagnóstico dos micro poderes. A hipótese 
transita sobre a necessidade de adequação do ônus da prova. 

Em “A curva do envelhecimento e o aumento de idosos no país: o 
Estado brasileiro está pronto para isto?”, de autoria de Marcelo Cacinotti 
da Costa, Solange Beatriz Billig Garces, Patrícia Dall’Agnol Bianchi, 
Camila Kuhn Vieira e Ana Luisa Moser Keitel, os autores mostram que 
em decorrência do envelhecimento da população emergem questões 
preocupantes nos diversos setores da sociedade, tais como econômico, 
social, urbano, educacional e assistencial, redesenhando a curva 
populacional brasileira e mundial. O trabalho se destina a demonstrar 
que, embora a comunidade internacional e os próprios órgãos nacionais 
de estatísticas venham alertando sobre essa mudança demográfica, parece 
que o Estado brasileiro ainda não se deu conta da gravidade do problema, 
e a necessidade de uma reação política do Estado voltada a preparar 
todos para essa nova realidade. Também, em se tratando de Direitos 
Fundamentais, não há discricionariedade de parte do gestor público em 
realizar políticas públicas ou não, cuja omissão deve ser entendida como 
verdadeira afronta à Constituição.

O texto, “Auditoria ambiental e financeira: aspectos jurídicos e 
análise dos relatórios de sustentabilidade e demonstrações financeiras da 
mineradora Samarco antes e após o rompimento da Barragem do Fundão”, 
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de autoria de Tamara Silvana Menuzzi Diverio, Domingos Benedetti 
Rodrigues, Osmar Antonio Bonzanini e Sheila Ariane Winter Denti, 
capítulo quatorze, destaca-se que as empresas cuja atividade é a exploração 
de insumos extraídos do ambiente externo enfrentam grandes dificuldades, 
principalmente por estarem em contato com o meio ambiente, tendo que 
adaptar-se às legislações diversas, especialmente a ambiental, tendo que 
considerar as exigências dos Órgãos regulamentadores e fiscalizadores. 
Tudo isso para que sua atividade seja desenvolvida com segurança, sem 
afetar o meio social e ambiental no qual ela está inserida, e contribuir 
decisivamente na proteção da vida com qualidade e bem estar. Além de 
seguir tais exigências, também é de grande valia a empresa estar assegurada 
em aspectos documentais e financeiros. Para isso, é importante que produza 
os relatórios financeiros e de sustentabilidade, que servem para suportar 
e demonstrar com clareza a avaliação dos riscos e as medidas preventivas 
que estão sendo tomadas em caso de danos externos. No último capítulo, 
“Breves ponderações sobre a crise da democracia participativa”, de autoria 
de Tiago Anderson Brutti, Elizabeth Fontoura Dorneles e Pedro Henrique 
Baiotto Noronha, analisa-se se de fato existe uma crise da democracia 
participativa e, caso existe, o contexto em que ocorre, suas possíveis causas 
e efeitos, e possíveis alternativas a serem adotadas. Surge da evidência de 
um declínio no sentimento de identidade política, que acaba se agravando 
quando o Estado não supre, de forma adequada, as exigências que a lei e os 
cidadãos lhe impõem.

Como pudemos antecipar pela breve descrição de cada capítulo, 
a obra propõe reflexão centrada na ação do Estado, seus aparelhos, como 
promotor de condições para a cidadania ou não. Cada tema abordado 
pelos autores aponta para a negligência com o humano, mas também 
aponta para a capacidade das pesquisas em ciências humanas produzirem 
soluções. Desse modo, a leitura do conjunto desses trabalhos, esperamos, 
deve contribuir para nos mantermos atuantes no sentido de criar 
condições para proteger a vivência democrática e vigilantes. Boa leitura! 

Cruz Alta, 17 de fevereiro de 2020.

Elizabeth Fontoura Dorneles



O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E A 
INEFICÁCIA NA RESSOCIALIZAÇÃO: A 

EXPANSÃO DO DIREITO PENAL COMO UMA 
FORMA DE FERIR OS DIREITOS HUMANOS

Adalberto Wolney da Costa Belotto
Cleber Santos Pangaro

1 Considerações iniciais 

O presente capítulo tem por escopo analisar a relação que se 
estabelece entre a biopolítica e o biopoder no campo das políticas de 
segurança pública. Tomando-se por referência o contexto histórico 
anterior ao Estado Democrático, quando se priorizava a defesa dos 
bens patrimoniais e se possibilitava garantir apenas o direito à vida 
dos pequenos grupos portadores de privilégios econômicos, torna-se 
indispensável discutir a questão, principalmente sobre o enfoque dos 
Direitos Humanos, e daquilo que preceitua a lei, desvencilhando-se da 
ideia segundo a qual os agentes estatais que deveriam prover a Segurança 
Pública estão acima desta, por serem, em muitas circunstâncias, violadores 
de direitos, com o intuito de dar substrato a uma política pública de 
segurança que tenha por escopo a inclusão do direito de todos, sempre 
voltando os olhos para o direito e a garantia à vida. Passando a Segurança 
Pública a encabeçar as discussões interligadas com estes direitos, ela se 
torna instrumento garantidor dos direitos do cidadão, assegurando sua 
liberdade frente aos seus semelhantes, bem como ante aos abusos de 
autoridade.

A pesquisa tem a pretensão de demonstrar que o controle social 
exercido pelo Estado através da biopolítica e biopoder está sendo utilizado 
como uma estratégia de controle social, definindo o lugar que cada estrato 
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da população deve ocupar dentro da sociedade. Utiliza-se do direito a 
Segurança Pública como justificativa, a fim de promover a segurança do 
Estado e dos cidadãos considerados “de bem” (ou de “bens”), criando 
assim um Estado de Exceção em relação àqueles indivíduos que não se 
mostram adequados ao modelo de ordenamento social preconizado, 
tratando estes como inimigos. 

Este estudo procura buscar a constatação em que o Estado, ao 
criar um Estado de Exceção como paradigma de governo, e exercer o 
controle social através da biopolítica e o biopoder, não estão respeitando 
e promovendo os Direitos Humanos, muito menos a dignidade da pessoa 
humana. O Estado está apenas excluindo determinadas castas sociais, 
marginalizadas pelo poder hegemônico, tratando estas como inimigas do 
Estado. 

A importância do presente trabalho é a pretensão de demonstrar o 
Estado de exceção, que deveria ser provisório acaba sendo um paradigma 
de governo, e a análise que se fará será buscar a constatação de que o Estado 
ao se utilizar da biopolítica e biopoder, lança mão de uma estratégia a fim 
de controlar a sociedade em sua forma de organização social, dizendo 
qual vida vale apena e qual vida pode ser desprezada. 

2 Estado de exceção: produção do homo sacer (vida nua)

Esta proximidade entre o estado de exceção e a soberania foi 
estabelecida pelo escritor Carl Schimitt no no livro Politische Theologie 
(AGAMBEN, 2004). Que tem como objetivo trazer a definição o 
objetivo do soberano como “aquele que decide sobre o papel do estado 
de exceção”, tenha sido amplamente comentado e discutido, ainda 
hoje, falta uma teoria do estado de exceção no direito público, e tanto 
os juristas quanto especialistas em direito público parecem considerar o 
problema muito mais questio facti do que como um genuíno problema 
jurídico. O fato é que mesmo tendo algumas controvérsias de autores, 
onde afirmam que o estado de necessidade, se baseia a exceção, não pode 
ter forma jurídica; mas a própria definição do termo tornou-se difícil 
por situar-se no limite entre a política e o direito (AGAMBEN, 2004). 
Nesta esteira generaliza Sant- Bonner ao dizer que realmente o estado de 
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exceção constitui um ponto de desiquilíbrio entre direito público e fato 
político (Sant-Bonner). A questão dos limites tona-se urgente quando se 
percebe que foram criados no período de crise política e, como tais, devem 
ser compreendidas no campo político e não jurídico constitucional, as 
medidas excepcionais encontram-se na situação paradoxal de medidas 
jurídicas que não podem ser compreendidas no plano do direito, e o 
estado de exceção apresenta-se como forma legal daquilo que não pode 
ter forma legal (AGAMBEN, 2004). Em contrapartida, se a exceção é o 
dispositivo original graças ao qual se refere o direito à vida e a inclui em 
si por meio de sua própria suspensão, uma teoria do estado de exceção 
é, então, condição preliminar para se definir uma relação que liga e, ao 
mesmo tempo, abandona o vivente ao direito (AGAMBEN, 2004).

O estado de exceção foi pensado como uma norma legal capaz de 
suprimir alguns procedimentos democráticos em vista de uma ameaça 
externa à soberania estatal. Porém, a história do século passado mostra 
como o mecanismo do estado de exceção foi mudando aos poucos de um 
instrumento de resposta a ameaças bélicas, passando por um instrumento 
de contenção de crises políticas e econômicas, rumo à indissociação entre 
estado de exceção e estado de direito que se vê hoje (CASTRO, 2012).

Sobre os elementos que tornam difícil o entendimento de estado 
de exceção, temos certamente uma definição de que há uma relação estreita 
com a guerra civil. Sendo que é o oposto do estado normal, a guerra civil 
se situa em uma zona de indessibilidade quanto ao estado de exceção, 
que é a resposta imediata do poder estatal aos conflitos internos mais 
extremos. Pode-se citar aqui, o caso do estado nazista. Logo que o poder 
foi entregue a Hitler, ele promulgou, no dia 28 de fevereiro, o decreto para 
a proteção do povo e do estado, que suspendia os artigos da constituição 
de Weimar que garantia às liberdades individuais. O decreto nunca foi 
revogado, sendo que todo o terceiro Reich é visto, do ponto de vista 
jurídico, como um estado de exceção que durou 12 anos (AGAMBEN, 
2004). O totalitarismo moderno pode ser visto, nesse sentido, como uma 
instauração, usando o “dispositivo” do estado de exceção, de uma guerra 
civil legal que autoriza uma batalha física não só com adversários políticos, 
mas também contra os cidadãos, que por algum motivo não são inseridos 
no sistema político. Desde então, a criação voluntária de um estado de 
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emergência permanente (ainda que não tenha um nome técnico) tornou-
se uma das práticas essências dos Estados contemporâneos, inclusive dos 
Estados democráticos (AGAMBEN, 2004). 

Nesse mesmo sentido, Teixeira nos fala que o estado de exceção 
não se trata de um âmbito específico do direito – como é caso do direito 
de guerra - mas ultrapassa, não se deixando por ele apreender, escorrendo 
em suas mãos. De fato, o estado de exceção se encontra nesta situação 
paradoxal, ficando entre o fático e o jurídico, extravasando, escapando 
a ambos, não pertencendo inteiramente a nenhum dos dois. Daí a 
dificuldade dos juristas em lidar com algo que não é totalmente entendido 
pelo direito. No entanto, como se pode perceber que o estado de exceção 
é fundamental ao funcionamento do estado de direito, tratando-se de 
uma alternativa importante para o Estado (TEIXEIRA, 2015). 

O estado de exceção também pode ser considerado ou se 
apresentar como um paradigma de governo dominante na política atual. 
Esta mudança de uma medida provisória e excepcional ato do governo, 
ameaça transformar radicalmente – e, de fato transformou de modo 
perceptível – a estrutura e o sentido da distinção tradicional entre diversos 
tipos de constituição. Nesse sentido o estado de exceção apresenta-se nessa 
perspectiva de divergência entre democracia e absolutismo (AGAMBEN, 
2004).

Podemos entender imediatamente o significado biopolítico 
do estado de exceção, como estrutura original que o direito inclui em 
si o vivente, como própria suspensão aparece como “military order”, 
aprovada pelo presidente dos estados Unidos em 13 de novembro 
de 2001, onde autorizava a “indefinite derection” e o processo perante 
“military comissions” (AGAMBEN, 2004). No ato do USA patriot Act, 
promulgada pelo senado no dia 26 de Outubro de 2001, permitia manter 
preso algum suspeito estrangeiro que colocasse em perigo a soberania dos 
Estados Unidos; mas no prazo de sete dias, este que colocasse o país em 
risco deveria ser expulso ou acusado de violação da lei sobre imigração ou 
qualquer outro delito. Esta nova “ordem”, do então presidente Bush, tem 
o condão de anular radicalmente todo estatuto jurídico do indivíduo, 
dessa forma produzindo um ser juridicamente inominável e inclassificável 
(TEIXEIRA, 2015).
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 Na guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão, os talibãs 
capturados além de não gozarem do estatuto de POW (prisioneiros de 
guerra) de acordo com a Convenção de Genebra, tampouco gozam das 
leis norte-americanas. Não eram considerados prisioneiros nem acusados, 
só objetos de uma pura dominação de fato, de uma prisão sem um tempo 
de liberdade certa, não só no sentido temporal, mas também no sentido à 
sua própria natureza, que é totalmente fora da lei e do controle judiciário 
(AGAMBEN, 2004).

A escolha de uma terminologia nunca pode ser neutra. Nesta 
esteira, observa Agamben, que a escolha da expressão “estado exceção” 
implica em uma tomada de posição contra à natureza do fenômeno que 
se propõe a estudar e a busca de sua compreensão. Podemos fazer uma 
comparação com o estado de guerra que foi historicamente decisiva e faz 
parte de nosso cotidiano a sua aplicação quando o Estado assim definir. 
As noções de “estados de sítio” e de “lei marcial” se revelam entretanto, 
inadequadas para definir a estrutura própria do fenômeno e necessitam 
por isso, dos qualificativos “político” ou “fictício” e também um tanto 
equívocos. O estado de exceção não é um direito especial (como um 
direito de guerra) mas, sim uma suspensão dos direitos da própria ordem 
jurídica, definindo os seus limites (AGAMBEN, 2004).

No estado de exceção a convergências em duas situações: que 
uma delas é a extensão dos poderes da autoridade militar em tempos de 
guerra no âmbito civil e, de outro lado, a restrições de direitos previstos 
na constituição. As medidas excepcionais seriam justificadas como única 
alternativa onde demandaria suspender direitos e concentrar poderes 

(CASTRO, 2014). 
Para Agamben (2004) no que diz respeito ao estado exceção, 

ganhou notoriedade no período da Segunda Guerra Mundial, tendo em 
vista as crises dos países da Europa. Com isso tomou corpo enquanto 
discursão acerca da “ditadura constitucional”. Este termo foi amplamente 
empregado para explicar os poderes ao executivo na Alemanha, porém foi 
de grande importância nas alterações sofridas pelos regimes democráticos 
europeus em razão dessa ampliação de poderes do presidente, tornando-
se fácil justificar quando por ventura houvesse estado de exceção que, em 
geral, acompanhava essa ampliação. Desta forma fica demonstrada que, 
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ao transformar em regra o estado de exceção fica evidente uma técnica 
de governo, muito mais do que uma medida excepcional. Na visão de 
Agamben, fica clara sua natureza de paradigma constitutivo da ordem 
jurídica (TEIXEIRA, 2015).

O estudo das categorias schimittianas de ditadura comissária e 
ditadura soberana ganham importância na medida em que se percebe, 
em primeiro lugar, a dificuldade de se evitar que a primeira venha a ser 
a segunda (FRIEDRICH, 2004), tendo uma relação importante que 
passa a ser regra. Ou seja, discute-se como evitar que ações que tem como 
objetivo trazer de volta a ordem e não se transforme em medidas que 
coloquem fim a essa mesma ordem.

Outro assunto relevante sobre estado de exceção é sua previsão 
legal ou não dentro dos Estados. Pois há estados que regulamentam esse 
dispositivo na constituição sendo por meio de lei, outros optam em deixar 
o estado de exceção enquanto ainda não foi regulamentada. Carl Schimitt 
critica a regulamentação, por entender que o estado de exceção é algo que 
não pode ser normatizado (AGAMBEN, 2004).

Nesse diapasão, Agamben entende que o estado de exceção, por 
ser um acontecimento político, não pode ser inserido no ordenamento, 
por observar que o estado de exceção não está inserido no direito. Na 
visão de Hatschek 2004, na teoria objetiva, os atos praticados no decorrer 
do estado de necessidade que são contrários à norma, devem ser passiveis 
de culpa. Já na teoria subjetiva, a boa-fé eximia-se esta acusação.

Neste debate se estar dentro ou estar fora da legislação, é a 
interpretação entre o interior e o exterior do estado de exceção que passa a 
ser um problema. Quando é necessária a suspensão, no estado de exceção, 
uma norma não é excluída do direito. Ela tem uma vigência e mais, na 
visão de Agamben, o que está em questão em teorias como a de Scmitt 
são os limites do ordenamento, ou ainda que o conflito a respeito do 
estado de exceção apresenta-se essencialmente como uma disputa sobre o 
locus que lhe cabe.

Quanto à resistência no direito fica evidente esse problema, pois 
à impossibilidade de se regulamentar algo que, por sua própria natureza 
escapa da esfera jurídica. Agamben entende como certo que regulamentar 
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a resistência tornaria as escolhas políticas dos cidadãos juridicamente 
normatizadas (CASTRO, 2014).

O pensamento de que necessidade não tem lei teria sugerido 
enquanto justificativa para, em que em alguns casos, aconteça o desrespeito 
às leis, transgredindo-as. Na Idade Média, aplicavam-se essas justificativas 
quando havia ações do governo em períodos de crises. Posteriormente, tal 
medida é entendida enquanto poder do príncipe de afastar a incidência da 
lei em situações de necessidade. Este fato para Agamben é simplesmente 
a teoria da exceção sendo aplicada para a cogitação da criação de uma 
norma em um caso concreto, em especial. Entende-se dessa forma que 
a diferença entre estado de exceção medieval, como descrito acima, e o 
estado de exceção moderno, que estaria onde que o primeiro seria “a 
porta de entrada para o sistema jurídico a um fato externo” (AGAMBEN, 
2004, p. 04). 

Com o tempo moderno a ideia de inserir o estado de necessidade 
na ordem jurídica, ganha força. Sant Romano era um dos pensadores 
que via na necessidade como matéria prima a lei. Sant Romano entende 
a necessidade como um fundamento importante e originário da lei, 
servindo como fundamento para o próprio Estado e para o ordenamento 
constitucional. Sobre isso, Agamben (2004, p. 7) afirma que: 

O estado de exceção enquanto figura da necessidade, apresenta-se 
pois ao lado da revolução e da instauração de um ordenamento 
constitucional como uma medida “ilegal”, mas perfeitamente 
“jurídica e constitucional”, que se concretiza na criação de novas 
normas (ou de uma nova ordem jurídica).

Quando aparecer uma situação urgente a necessidade permitiria 
o emprego de medidas que trariam divergências às normas vigentes, mas 
seriam legais, de acordo com ordenamento constitucional.

Em razão do caráter da necessidade, sendo que, através dela se 
aplica o estado de exceção, teríamos sobreposição da necessidade sobre a 
própria lei. Sendo a necessidade um ponto de indeterminação, na qual o 
fato e o direito se confundem. Essa indeterminação é fundamental para o 
entendimento do estado de exceção (GARLAND, 2008).

Por último destaca-se quanto a controvérsias de autores que veem 
a questão do estado de exceção aos de brechas no direito, na medida em 
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que o juiz neste dispositivo elaboraria um direito próprio para esta crise. 
O estado de necessidade, neste sentido, é visto como uma lacuna, diante 
de um problema político, o poder executivo é chamado, com o objetivo 
de tomar medidas sobre o problema, assumindo a “prerrogativa” do poder 
judiciário. Neste caso fica meio que implícito uma lacuna que foi aberta 
pelo estado de exceção. Uma ruptura na lei que seria ocupada pelo estado 
de exceção, o qual suspenderia a aplicação da norma, porém continua em 
vigor (AGAMBEN, 2004). Temos neste caso uma a suspenção da norma, 
sem que seja exigida sua exclusão do ordenamento. Decisão essa tomada 
pelo chefe do poder executivo que assume o poder de decidir sobre o 
futuro do Estado através do estado de exceção, assumindo aí um papel 
de soberano.

Para tratar sobre o poder do soberano, Agamben (2004) emprega 
como um modo de reflexão a “vida nua”. Divergindo com pensamento 
de Foucault, na visão Giorgio Agamben, não vê na biopolítica uma 
inclusão na vida natural na polis. Para tratar sobre a vida nua e o poder 
soberano, Agamben utiliza a distinção grega entre vida natural (zoé) e 
vida qualificada (bios), sem falar na figura romana do homo sacer. A vida 
nua compreenderia como zoé, que corresponde a vida natural. Nesse 
sentido à vida nua corresponde à vida do homo sacer. Esse era visto no 
direito romano àquele que é inserido no ordenamento por sua exclusão 
(AGAMBEN, 2004). Ou seja, é a pessoa que é excluída do meio da 
comunidade política, com prejuízo de não ter seus direitos respeitados, 
chegando como a maior das de suas violações à perda da vida, como bem 
fala o autor - um ser matável, à sorte do bel prazer do soberano.

Nesse diapasão, Schmitt coloca, que o soberano assume a função 
de decidir o momento de se instaurar o estado de exceção, decidindo 
sobre a vida e a morte do homo sacer, mas como no estado de exceção 
se demonstra como estado de decisão do soberano, se torna algo lícito, 
contudo, constitua um ato criminoso (RIPOLLES, 2003). O filósofo 
Agamben (2010, p. 47) descreve o homo sacer como:

Aquele que o povo julgou por um delito; e não é lícito sacrificá-lo, 
mas quem o mata não será condenado por homicídio; na verdade, 
na primeira lei tribunícia se adverte que “se alguém matar aquele 
que por plebiscito é sacro, não será considerado homicida”. Disso 
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advém que um homem malvado ou impuro costuma ser chamado 
de “sacro” e, portanto, há uma simbiose entre veneração e horror 
a ele.

Algumas opiniões não conseguem explicar essas duas ideias sobre 
o homo sacer a impunidade de sua morte e poupar de morte através do 
sacrifício, sendo do que consiste no ordenamento jurídico e na religião 
romana, os dois atos parecem, com efeito, compatíveis: se o homo sacer 
era um ser amaldiçoado (CASTRO, 2014).

Como o fato de o homem sacro poder ser morto, mas não 
sacrificado, mostra que esse ser está fora da lei humana, porque aquilo que é 
sacer já está entregue aos deuses (AGAMBEN 2004). Nesse entendimento, 
Abdalala afirma que, desse modo, excluído, simultaneamente da lei 
divina, porque ser sacrificado é ser dado aos deuses, um destino do qual 
o homo sacer é excluído. Ou seja, a pessoa do homem sacro não passa 
do profano ao sacro, da violência humana à violência divina, mas é posta 
fora da jurisdição humana sem passar para a divina (CAMPOS, 2010).

 Nesta esteira o homo sacer é o indivíduo que não vive nem sobre 
a luz “ius divinum” e nem a luz “ius humanun”, como cita Agamben 
(2004, p. 51), no livro “Profanações”, publicado em 1994:

O que aconteceu de fato nesse caso? Um homem sagrado, ou 
seja, pertencente aos deuses, sobreviveu ao rito que o separou dos 
homens e continua levando uma existência aparentemente profana 
entre eles. No mundo profano, é inerente ao seu corpo um resíduo 
irredutível de sacralidade, que o subtrai ao comércio normal com 
seus semelhantes e o expõe à possibilidade da morte violenta, que 
o devolve aos deuses aos quais realmente pertence: considerado, 
porém, na esfera divina, ele não pode ser sacrificado e é excluído 
do culto, pois sua vida já é propriedade dos deuses e, mesmo assim, 
enquanto sobrevive, por assim dizer, a si mesma, ela introduz um 
resto incongruente de profanidade no âmbito do sagrado.

É possível identificar que, sobre as dúvidas que tínhamos sobre a 
estrutura da forma da exceção. Aquilo que é pego no bando soberano é 
uma vida humana matável e insacrificável, intitulado de o homo sacer. 
Com relação de atribuir o nome de vida nua ou vida sacra a esta vida que 
é objeto primordial do poder soberano, recorremos ainda de um princípio 
benjaminiano acerca da “origem do dogma da sacralidade da vida”. Sacra, 
que é matável e insacrificável, é originalmente a vida no bando soberano, 
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já a produção da vida nua é, criação original da soberania. O homo 
sacer, como objeto e criação da “sacralidade da vida”, imposta pelo poder 
soberano, desejaria hoje fazer valer seus direitos em todos os sentidos 
fundamentais, que exprime, ao contrário sua origem, de ser sujeitado 
a uma vida sem perspectiva e entregue a um poder de morte, a uma 
condição irreparável de exposição e de abandono (AGAMBEN 2004).

A vida do homo sacer está, portanto, constantemente sujeita a 
um poder absoluto de morte, o poder soberano. Na obra de Agamben, 
o significado de soberano, não deve permanecer restritas às concepções 
atuais. Soberano é o poder que detém a decisão da exceção (a suspensão 
da lei), ou seja, que contém a decisão de tornar uma vida nua e vida 
matável. Desta forma, o homo sacer e poder soberano consistem em 
figuras simétricas, de modo, em que o soberano é aquele “em relação 
ao quais todos os homens são potencialmente homines sacri e homo 
sacer é aquele em relação que todos os homens agem como soberanos” 
(TEIXEIRA, 2015, p. 15).

3 Expansão do Código Penal e o medo como escopo de recrudescer 
o Direito Penal 

No nosso ordenamento jurídico o Direito Penal é considerado 
instrumento de proteção a bens jurídicos de grande importância social, 
como a vida e o patrimônio, como exemplo. Nesse diapasão, o Direito 
Penal, consiste num órgão controlador e fiscalizador das relações sociais, 
desta forma deve acompanhar as necessidades das populações que variam 
constantemente, tendo em vista a complexidade e a dinâmica do homem 
e da sociedade (MIGUEL, 2018).

Dessa forma, quando surgem novos bens jurídicos a serem 
protegidos, os quais acompanham o desenvolvimento e as mudanças 
sociais, surge também a possibilidade, bem como a necessidade da 
expansão do instrumento do Direito Penal, nesse sentido para que 
a proteção do Estado possa alcançar suficiente à efetivar proteção dos 
direitos humanos que devem ser resguardados (MIGUEL, 2018).

A Teoria da Sociedade do Risco que é observada como na 
contemporaneidade, propícia ao surgimento de um sentimento 



  29
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos

generalizado de insegurança diante da imprevisibilidade e da liquidez das 
relações sociais, pois a globalização introduz a cada dia no catálogo dos 
riscos e inseguranças novas e aterradoras formas que eles podem assumir. 
Paradoxalmente, o aumento da crença de se estar habitando um mundo 
cada vez mais seguro e controlado pela humanidade é inversamente 
proporcional ao avanço da ciência e da tecnologia (WERMUTH, 2011).

É tanto temor que se tornou inafastável e cada vez mais forte 
o sentimento de insegurança, e o medo na sociedade nos dias de 
hoje agregado ao aumento da preocupação com as novas formas de 
criminalidade, deixam os cidadãos apavorados e se apresentam no 
momento contemporâneo, notadamente relacionado às organizações 
criminosas e ao terrorismo. Nesse momento difícil e inseguro, o 
Direito Penal é visto como instrumento privilegiado para responder 
eficazmente aos anseios por segurança, o que decorre segundo Ripollés, 
do entendimento de que a sua contundência e capacidade socializadora 
são mais eficazes na prevenção aos novos tipos de crimes do que medidas 
de política social ou econômica, ou ainda, de medidas decorrentes da 
intervenção do Direito Civil ou Administrativo (CALLEGARI, 2018).

Segundo Wermuth, nunca se teve tanto anseio por ações 
preventivas ou de segurança, por meio dos quais o Estado utiliza-se do 
Direito penal, como se fosse o único meio satisfatório a fim de dar uma 
resposta aos cidadãos, os quais vivem com medo de tanta violência que se 
transforma em uma característica dos grandes centros urbanos. 

Beck (2010) nos diz que a modernização, da mesma forma como 
dissolveu a sociedade agrária do século XIX, e elaborou a imagem da 
sociedade industrial, é agora responsável pelo surgimento da uma nova 
figura social chamada: a sociedade de risco. O ingresso nessa sociedade 
de risco se dá a partir do momento em que os princípios de cálculo da 
sociedade industrial são encobertos e anulados, e os perigos socialmente 
produzidos ultrapassam os limites da segurabilidade. Com isso, passa-
se de uma lógica de “distribuição de riquezas” – característica da 
sociedade industrial clássica, para uma lógica de “distribuição de riscos” 
(WERMUTH, 2011).

Os riscos da contemporaneidade são definidos por como “riscos 
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da modernização”, que se diferenciam dos riscos e perigos da Idade 
Média, justamente pela globalidade de sua ameaça e por ser produto da 
maquinaria do progresso industrial. Ademais, é intrínseco a esses “novos 
riscos” um componente futuro, ou seja, relacionado com uma previsão 
de uma destruição/catástrofe que ainda não ocorreu, mas que se revela 
iminente (WERMUTH, 2011).

Segundo Belotto (2017), a forma da sociedade contemporânea 
relaciona-se como uma sociedade de risco. E esta por sua vez, reflete no 
bem estar das pessoas. Este acontecimento contribui para transformação 
na estrutura social, uma vez que todos os cidadãos com medo buscam 
formas alternativas para sua proteção da marginalidade, a qual é 
percebida como fonte de riscos pessoais e patrimoniais. O ocorrido de 
11 de setembro de 2001, com o ataque aos USA destruindo as torres 
gêmeas por terroristas, fez acontecer algumas mudança na política 
criminal mundial de segurança. E foi um divisor de águas, pois partir 
dessa tragédia ocorreu um recrudescimento do Direito Penal e Processual 
Penal para determinados delitos, o que foi percebido em vários países. 
Uma das características do recrudescimento do jus puniendi estatal é o 
aprisionamento do indivíduo como medida punitiva por excelência. A 
prisão tornou-se a regra, o que possibilitou o encarceramento da pessoa 
de forma provisória, dando a justificativa de esse indivíduo ser suspeito 
de participação de grupos criminosos ou ligação com o terrorismo. Essa 
rotulação de marginalização do indivíduo, surge como clamor de estancar 
os riscos oferecidos por estes “delinquentes” (DIAS, 2012). 

A legislação penal produzida para responder à “nova” marginalidade 
ínsita à sociedade de risco, que se mostra extremamente conveniente 
aos interesses políticos de curto prazo, visto que os símbolos jurídicos 
possuem uma função manipulativa, uma vez que criam na população 
deslumbramento, tranquilidade e ilusões, conduzindo-a, portanto, a uma 
falsa percepção da realidade. Vislumbra-se, assim, o surgimento de um 
certo “populismo punitivo” que, na lição pode ser definido como aquela 
situação em que considerações eleitorais primam sobre as considerações 
de efetividade” (CALLEGARI, 2018).

Conforme anota Belotto (2017), no que tange à política criminal, 
em um contexto mundial, tem-se um número alarmante de que se refere 
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aos presos provisórios, estima-se que um terço dos presos do mundo 
estejam nessa situação, sem ter passado por um julgamento onde se tenha 
exercido o contraditório e a ampla defesa, bem como o devido processo 
legal. Para estes detidos que se encontram nesta situação, os Direitos 
Humanos não passam de uma verdadeira utopia, uma vez que não são 
assistidos por estes.

Nesse contexto social, nunca ficou tão evidenciado o medo e com 
dimensões tão abrangentes como define Bauman (2008, p. 63):

Podem vazar de qualquer canto ou fresta de nossos lares e de nosso 
planeta. Das ruas escuras ou das telas luminosas dos televisores. 
De nossos quartos e de nossas cozinhas. De nossos locais de 
trabalho e do metrô que tomamos para ir e voltar. De pessoas que 
encontramos e de pessoas que não conseguimos perceber. De algo 
que ingerimos e de algo com o qual nossos corpos entraram em 
contato. Do que chamamos “natureza” (pronta, como dificilmente 
antes em nossa memória, a devastar nossos lares e empregos 
e ameaçando destruir nossos corpos com a proliferação de 
terremotos, inundações, furacões, deslizamentos, secas e ondas de 
calor) ou de outras pessoas (prontas, como dificilmente antes em 
nossa memória, a devastar nossos lares e empregos e ameaçando 
destruir nossos corpos com a súbita abundância de atrocidades 
terroristas, crimes violentos, agressões sexuais, comida envenenada, 
água ou ar poluídos)

 O catálogo dos medos ressalta Bauman, está longe de se esgotar: 
“novos perigos são descobertos e anunciados quase diariamente, e 
não há como saber quantos mais, e de que tipo, conseguiram escapar 
à nossa atenção (e à dos peritos!) Preparando-se para atacar sem aviso 
(WERMUTH, 2011). Nesse contexto da modernidade, segundo o autor, 
a vida se transformou em uma batalha diária e constante contra o medo. 
Uma companhia presente dos seres humanos, que passam a conviver com 
o receio de que a qualquer momento uma tragédia ou um colapso poderá 
acontecer (BAUMAN, 2008).

Nesta proliferação do medo assume grande importância os meios 
de comunicação de massa, pois são considerados grandes formadores 
de opinião pública acerca do crime e da criminalidade, como bem diz 
Ripollés (2003, p. 29):

los medios realizan diversas actividades para lograr el 
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reconocimiento y la delimitación sociales del problema. Ante todo, 
trazan los contornos de éste, lo que llevan a efecto tanto reiterando 
informaciones sobre hechos similares […], como agrupando hechos 
hasta entonces no claramente conectados, incluso realizando 
conceptuaciones nuevas de hechos criminales ya conocidos; todo 
ello puede originar, incidental o intencionalmente, una percepción 
social de que existe una determinada ola de criminalidad, lo que 
refuerza la relevância del problema. En segundo lugar, destacan 
los efectos prejudiciales de la situación existente, dañosidad que 
pueden referir a ámbitos sociales muy distintos y desenvolver 
simultánea o alternativamente en planos materiales, expresivos o 
integradores. Finalmente, plantean genéricamente la necesidad de 
ciertas decisiones legislativas penales.

 Os meios de comunicação de massa, assim são utilizados como 
mecanismos para fomentar crenças, culturas e valores, de forma a 
sustentar os interesses invariavelmente mercadológicos que representam. 
A criminalidade e sua persecução transformam-se em mercadorias da 
indústria cultural, razão pela qual a imagem pública dessa mercadoria 
é traçada de forma espetacular e onipresente, superando não raro, a 
fronteira do que é passível de constatação empírica (ALBRECHT, 2000).

Nesse debate, Zaffaroni (2007) ensina que os políticos na essência 
competitiva de sua atividade, deixam de buscar o melhor para preocupar-
se apenas com o que pode ser transmitido de melhor e aumentar sua 
clientela eleitoral. Isso porque o político que pretender confrontar o 
discurso majoritário acerca da criminalidade é logo desqualificado e 
marginalizado dentro de seu próprio partido, razão pela qual acaba 
por assumi-lo, seja por cálculo eleitoreiro, seja por oportunismo ou 
até mesmo por medo. Diante da imposição do discurso midiático, os 
políticos “devem optar entre aderir à publicidade da repressão e ficar 
na moda (tornar-se  cool) ou ser afastados pelos competidores internos 
de seus próprios partidos, que aproveitariam o flanco débil de quem se 
mostra antiquado e impopular, ou seja, não cool”.

A mídia tem um grande poder de persuasão sendo grande 
ferramenta para políticos mostrando os problemas sociais – notadamente 
sobre a criminalidade – de forma que não conseguem tocar nas raízes, ou 
seja, o início gerador (BELOTTO, 2017). Sobre este assunto, Bordieu 
(2004, p. 37) ressalta que a mídia acaba por “ocultar mostrando”, ou seja:
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Mostrando uma coisa diferente do que seria preciso mostrar 
caso se fizesse o que supostamente, se faz, isto é, informar, ou 
ainda mostrando o que é preciso mostrar, mas de tal maneira 
que não é mostrado ou se torna insignificante, ou construindo-o 
de tal maneira que adquiri um sentido que não corresponde 
absolutamente a realidade.

 O que é nítido enfatizar que o Direito Penal assume um caráter 
extremamente de “arma política”, apresentando-se como aliada os meios 
de comunicação, uma vez que os conflitos e problemas sociais são 
transladadas como forma de campanha política.

 Bauman (1999) salienta que a construção de novas prisões, 
a redação de novos estatutos que multiplicam as infrações puníveis 
com prisão, e o aumento das penas, todas essas medidas aumentam 
a popularidade dos governos, dando-lhes a imagem de severos, 
capazes, decididos e, acima de tudo, a de que “fazem algo” não apenas 
explicitamente pela segurança individual dos governados, mas por 
extensão também pela garantia e certeza deles. O Direito Penal, assim 
buscando dar respostas eficazes às novas formas de criminalidade, assume 
cada vez mais um caráter simbólico, segundo Wermuth (2011), dado que 
proporciona resultados político-eleitorais imediatos a partir da criação, 
no imaginário popular.

 A entrada do medo  no  do Direito Penal provem, em especial 
no que diz respeito aos países de modernidade tardia como o Brasil, 
no medo  do  Direito Penal. Isso decorre do fato de que, aliado ao 
simbolismo penal, o processo de expansão punitiva que se verifica na 
contemporaneidade também abarca uma dimensão extremamente 
punitivista voltada à persecução dos “medos tradicionais”, ou na da 
dimensão “não tecnológica” da sociedade de risco (RISPOLLES, 2003, 
p. 49).

el auge de los mecanismos de inocuización selectiva, directamente 
encaminados a sacar de la vida social e recluir por largos periodos 
de tiempo a los delincuentes habituales de la criminalidad clásica, 
es considerado igualmente como una eficiente variante más de 
la  gestión administrativa  de  riesgos, inevitable en las complejas 
sociedades actuales dada sua alta sensibilidad al riesgo, y que sirve 
de técnicas probabilísticas similares a las de los seguros, en este 
caso para concentrar la persecución penal sobre ciertos tipos de 
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delincuentes. Tem-se, a par do caráter simbólico, o exacerbamento 
punitivo voltado à criminalidade “tradicional”, levada a cabo 
preferencialmente por grupos sociais mais humildes e excluídos, 
em relação aos quais o medo e o Direito Penal se transforma em 
instrumento de gestão social.

 Ainda, segundo Ripollés (2003, p. 53), o sentimento de 
insegurança que é uma característica das sociedades modernas, faz com 
que o “medo” de tornar-se vítima de um crime “tradicional”, como 
crimes contra a vida, a integridade física, o patrimônio e etc. – cresça sem 
controle. 

por una parte, la extendida sensación en la sociedad de que las 
cosas van cada vez peor en temas de prevención de la delincuencia, 
sensación que se proyecta en una escassa confianza en la capacidad 
de los poderes públicos para afrontar el problema. Por otra, há 
desaparecido la actitud de comprensíón hacia la criminalidad 
tradicional, en especial hacia la pequeña delincuencia, actitude 
muy difundida en los años setenta y ochenta, que se fundaba 
en una compreensión del delincuente como un ser socialmente 
desfavorecido y marginado al que la sociedad estaba obligada a 
prestar ayuda; ahora los delincuentes son vistos, sin que procedan 
distinciones según la gravedad o frecuencia de su comportamiento 
delictivo, como seres que persiguen sin escrúpulos y en pleno 
uso de su libre arbítrio intereses egoístas e inmorales, a costa 
de los legítimos intereses de los demás. Se han puesto de moda 
calificaciones como las de ‘predador sexual’, ‘criminal incoregible’, 
‘asesino en serie’, ‘jóvenes desalmados’, que reflejan acertadamente 
el nuevo estatus social, deshumanizado, del delincuente.

 O processo de desumanização do indivíduo delituoso decorre 
do sentimento geral de insegurança, que nasce a partir da divulgação dos 
novos perigos eminentes de violência de direitos das pessoas que vivem 
na sociedade contemporânea e que a partir de equiparações conceituais 
equivocadas, acabam por atingir também os velhos riscos representados 
pela criminalidade “tradicional”. Tudo isso conduz a uma revalorização 
do componente aflitivo da pena (CALLEGARI, 2018).

Com essas modificações no sistema de penas e sua execução, que 
na maioria das vezes encontra força em um desejo cada vez maior de 
punir o delituoso, colocando-o encarcerado e aumentando seu tempo na 
prisão, cominado com, se caso o cometimento de crimes qualificados o 
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endurecimento do regime penitenciário, de condições mais rigorosas para 
progressão para as mais brandas, seria uma forma de impactar e inibir o 
criminoso (CALLEGARI, 2018).

Dornelles (2008) afirma que essa é uma espécie de 
“fundamentalismo penal criminalizador dos conflitos sociais, que 
substitui a mediação política nas relações sociais por um direito penal de 
emergência, com caráter contrainsurgente”.

Esses fatos sociais se transformam em questões de polícia, em 
nome do clamor por respostas aos conflitos sociais. Desse modo passa-se 
a omitir os direitos, garantias constitucionais, processuais e até tratados 
internacionais de direitos humanos, em nome de uma sensação segurança 
ao convívio social (CALLEGARI, 2018). 

De acordo com Batista (2005) no Brasil as classes dominantes 
sempre se utilizaram do medo como estratégia para a derrota das forças 
populares, associando suas vitórias ao caos e à desordem. Nesse sentido 
podemos citar a “insurreição negra que tem sido a grande categoria 
fantasmagórica, o grande zumbi das elites brasileiras: da Revolta dos 
Malês aos arrastões nas praias. A hegemonia conservadora trabalha a 
difusão do medo como indutor e justificador de políticas autoritárias de 
controle social”.

Nesse diapasão, Zaffaroni (2001, p.40) leciona:

[...] na verdade, não existe uma formulação teórica latino-
americana que torne pública de maneira séria esta confissão, 
embora se costume expressar com sinceridade, em voz baixa, em 
quase todos os círculos acadêmicos, numa espécie de funcionalismo 
teoricamente subdesenvolvido: a lei é boa para conter os excessos, 
mas só a lei não nos leva a nada, porque não se pode acabar com os 
negros. 

Nesse sentido, afirma-se que o medo serve como ferramenta 
de reprodução nos meios de comunicação de relações a grupos sociais 
excludentes (negros e pobres), que estão dentro da sociedade brasileira. 
Usando como instrumento o medo por meio do Direito Penal e o 
resultado não poderia ser outro, com a falta de gestão do Estado não 
só na Segurança Pública, mas também na Educação, Saúde e outros 
Direitos Sociais, o que vemos é uma tragédia social, onde a criminalidade 
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só aumenta e as forças de segurança não dando conta da demanda que é 
alarmante. O reflexo disto são os presídios brasileiros com superlotação, 
onde o Estado tem por obrigação recuperar estes reeducandos através da 
ferramenta da ressocialização, mas que mais uma vez sem sucesso esbarra 
na ineficiência do Estado.

4 A pena como forma de punir e a aplicação do direito penal do 
inimigo como solução à delinquência

O instituto de sancionar punições aos infratores encontrou 
várias formas de manifestações com o passar do tempo, passando por 
transformações com avanços desde a forma primitiva até nos dias de hoje 
se punindo o infrator através de uma pena (BESSA, 2017).

Na visão de Jakobs (2012), a pena é uma coação que é portadora 
de um significado, portadora de uma resposta ao fato cometido, o fato 
como um ato de uma pessoa que pensa, mas que cometeu um fato que 
é considerado desautorizado pela legislação, um ataque à sua vigência. 
Nesta visão tanto o fato como a coação são meios de interação simbólica, 
e o autor do fato é considerado como pessoa, pois senão fosse assim, seria 
considerado incapaz e não seria relevante negar o que fez. Olhando dessa 
forma a pena tem o significado como coação, mas também fisicamente 
produz algo. Haja vista, o corpo do delinquente estar preso. Nesta 
medida, a coação não pretende significar nada, e ao mesmo tempo ser 
eficaz, isto é, que não haja contra a pessoa em Direito, mas contra o 
delinquente perigoso. 

No início da civilização as pessoas eram controladas e reguladas 
pela igreja e pelas tradições estabelecidas no convívio social. Os que 
faziam política eram religiosos ou eram influenciados por eles. Como se 
não bastasse alguns líderes políticos se figuravam divindades aqui na terra 
(BESSA, 2017). 

Nesta época a pena (antes da formação do Estado) tinha condão 
de vingança, já que os homens eram dominados pelo sentimento de 
fazer mal a quem lhe fez algum mal ou o ameaçasse. Conforme diz Ester 
Kosovski, não há neste momento qualquer preocupação com a justiça. A 
vingança representa a descarga da tensão emocional. Esta e a denominada 
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fase da vingança privada (KOSOVSKI, 2000)
Segundo Bessa (2017), existia nesta fase uma punição (chamado 

“expulsão de paz), onde o punido passa a viver isolado, enfrentando 
dificuldades devido a ausência do convívio de familiares e pessoas de 
seu grupo. (Aristóteles preconizou), o homem certamente não poderia 
enfrentar pena mais grave do que o isolamento, o que invariavelmente, o 
levaria à morte.

Quando esta agressão era a um integrante de um grupo rival, 
o revide do grupo agredido desencadeava grandes conflitos de batalha 
entre os dois grupos. Com estas guerras devidas ações destemperadas de 
integrante dos grupos, tinha consequência até de extinções de algumas 
tribos. Destaca Bitencourt (2006, p. 128):

Com a evolução social, para evitar a dizimação das tribos, surge a lei 
talião, determinando a reação proporcional ao mal praticado: olho 
por olho, dente por dente. Esse foi o maior exemplo de tratamento 
igualitário entre o infrator e vítima, representando de certa forma, 
a primeira tentativa de humanização da sanção criminal.

Nesse sentido O Código Hamurabe, passou a ficar conhecido 
pela aplicação de suas normas, e a forma dura que puniam aqueles que 
transgrediam a lei, com isso o princípio do talião, caracterizava-se pelo 
mesmo ato maldoso causado pelo infrator. Este código ficou popular pela 
regra da lei geral “olho por olho, dente por dente”. Embora sendo uma 
regra primitiva, nesta fase já se apresentava com certo abandono a ideia 
de vingança sem sentido e destemperada.

Ainda nesta fase já se discutem novas formas proporcionais de se 
punir. Embora a lei de talião ainda esteja sendo usada. Outra regra usada 
pelo Código Hamurabe, era a opção de o infrator livrar-se da vingança 
por meio de pagamento em gado, dinheiro e até armas. Ou seja, era uma 
forma de ressarcir o prejudicado pelo mal causado.

No meio dos romanos, também se usava o instituto de Talião 
escrito na lei das doze tábuas, do sec. V a. C., na norma 11 da tábua VII, 
“se alguém fere alguém, sofra a Lei de Talião, salve houver composição” 
(BESSA, 2017, p. 102).

Nesta época a Lei de Talião era bastante aplicada. Na Idade 
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Antiga, mesmo a lei de Talião sendo executada, existia outra forma de 
punir, pois os sacerdotes entendiam que um delito era uma ofensa direta 
ao soberano. Com isto as penas eram aplicadas pelos sacerdotes que 
eram considerados representes divindades. Pois se acreditava que eram os 
próprios Deuses que estavam punindo. Quanto mais importância tinha 
o Deus para aquela tribo, mais era também a punição para aquele que fez 
o delito.

Neste período aplicavam-se variados castigos, muitas vezes 
desumanos, que tinha como objetivo purificar a alma do delituoso. E 
para purificar a sua alma, era obrigado a submeter-se a castigos pelos 
sacerdotes, muitos deles eram simplesmente cruéis, com afirma, Barbosa 
(1997, p. 115):

Assim tinha-se a viviclematio, a condemnatio ad bestias, o 
empalamento, a asfixia da imersão, o enteeramento vivo, a 
decapitação, acrussifixão, o esquartejamento, a lapidação. Outras 
penas consistiam em multilações: castração, o corte das mãos do 
ladrão. Outras, em castigos, como açoite. Outras tantas, a irrisão: 
como a marca a fogo. E, ainda, as penas infamantes, como a 
maldição. 

Neste período histórico existiam algumas legislações que eram 
aplicadas: o Código Manur; os Cinco Livros do Egito; o Livro das Cinco 
Penas, na China. Em Roma foi instalado a república e em consequência 
disto à separação entre religião e Estado, este último responsável pela 
execução das penas. Período marcante na história, onde se chegava o início 
do fim da punição ou vingança privada. Passando o estado a punir as 
condutas dos indivíduos que eram consideradas criminosas. Neste tempo 
o crime era considerado uma agressão a sociedade, e as autoridades tinham 
que dar uma resposta à altura. Contudo, ainda existia uma preocupação 
com os Deuses, e com os que detinham riqueza e nobreza. Com isto era 
comum ter desigualdade de penas com os menos favorecidos. Percebia-
se que as leis eram imperfeitas com bastantes problemas que beneficiava 
apenas o absolutismo da monarquia (BESSA, 2017). Na Idade Média 
existiu atraso, por ser um período de forte domínio da religião. Por essa 
razão a infração passou ser uma violação aos princípios de Deus. Em 
relação as penas, nos mostra Barros Leal, “ainda bastante associados ao 
Talião e à compensação vinham a ser uma forma de aplicar-lhes a ira, 



  39
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos

bem como um recurso inibidor” (LEAL, 2006, p. 124). Com isso os 
sacerdotes passaram novamente a exercer o poder de aplicar penalidades.

Já na Idade Moderna o ingresso do Estado absolutista, o que 
predominou a punição por forma intimidatória. Devido tanta crueldade 
por parte dos que detinha o poder, as punições eram executadas em plena 
praça pública, parecendo ser um verdadeiro espetáculo para as pessoas 
que presenciavam as arbitrariedades que eram impostas pelo soberano 
(BESSA, 2017). 

Foucault (2006, p. 67), após todo esse desrespeito ao ser humano, 
faz seus apontamentos:

O suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento. Mas não 
é só: esta produção é regulada. O suplício faz correlacionar o 
tipo de ferimento físico, a qualidade, a intensidade, o tempo dos 
sofrimentos com a gravidade do crime, a pessoa do criminoso, o 
nível social de suas vítimas. Há um código jurídico da dor; a pena, 
quando é supliciante, não se abate sobre o corpo ao acaso ou em 
bloco; ela é calculada de acordo com regras detalhadas.

Os desesperos dos apenados só apontavam o poder que o 
soberano tinha de se punir e demonstrar seu poder pessoal. No Brasil, a 
mais conhecida execução de pena, por força de suplício a morte, foi a de 
Tiradentes, o inconfidente mineiro. O revolucionário teve seu corpo todo 
furado por lanças de madeira e outras torturas. E ainda choca pelo horror 
e brutalidade que houve em Tiradentes (BESSA, 2017). 

No século XVIII, começam algumas manifestações do povo a 
favor do fim do suplício. O povo percebe que não há razão para tanta 
crueldade para execução das penas. O ponto crucial deste momento 
histórico é citado por Foucault (2006, p. 72):

Desaparece, destarte, em princípios do século XIX, o grande 
espetáculo da punição física: o corpo supliciado é escamoteado; 
exclui-se do castigo a encenação da dor. Penetramos na época da 
sobriedade punitiva. Podemos considerar o desaparecimento dos 
suplícios como um objetivo mais ou menos alcançado, no período 
compreendido entre 1830 e 1848.

Com tantos castigos e crueldade que eram impostas aos que 
cometiam delitos, os pensadores iluministas se posicionaram contra estes 
tipos de execuções penais e propõem novas formas de punir sem precisar 
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expor o homem a tanta crueldade. É nesta fase que nascem fontes que 
se tornaram importantes princípios que hoje são considerados direitos 
e garantias dos apenados, como: personalização, proporcionalidade, 
individualização e humanidade da pena (BITENCOURT, 2017). 

É com este novo pensamento de penas mais justas que tiram de 
cena a punição no corpo dos prisioneiros. Pois é a alma deste que deve 
sofrer pela conduta criminosa cometida e não a injustiça de ter seu corpo 
cruelmente espancado, ou até mesmo mutilações como forma de castigo. 
Nesse diapasão, entende Bessa (2017), que essa nova ideia de justiça legal 
aplicada nas penas, tem a função de retirar os abusos que norteavam 
aqueles que eram sujeitos a ela. Buscando dessa forma um modo de punir 
o delituoso sem castigar o corpo, mas sim, lhe punindo retirando sua 
liberdade. 

É nesse viés, que vislumbramos a punição de progressiva 
humanização das penas, onde a privação da liberdade seria a forma mais 
justa de legalizar o mal cometido pelo criminoso, onde seu sofrimento 
seria apenas de ficar preso pelo tempo estipulado em sua pena e não com 
punições desumanas que muitas vezes eram pagas com sua própria vida 
(CORDEIRO, 2006).

Nesta ótica histórica e filosófica, que surgiu no século XIX, a 
humanização das penas, dessa forma doutrinária, destaca Foucault (2006, 
p. 172):

A prática punitiva do século XIX procurará por o máximo de 
distância possível entre a pesquisa “serena” da verdade e a violência 
que não se pode eliminar inteiramente da punição. Será feito o 
possível para marcar a heterogeneidade que separa o crime que 
deve ser sancionado e o castigo imposto pelo poder público. 
Entre a verdade e a punição só deverá haver agora uma relação de 
consequência legítima. Que o poder que sanciona não se macule 
mais por um crime maior que o que ele quis castigar. Que fique 
inocente da pena que aflige. 

Com este novo pensamento no século XIX, que se buscasse mais 
a humanização nas penas, vieram normas que se punisse o infrator, 
priorizando repreender o ato praticado de acordo com sua conduta, 
tendo este uma pena justa, condizente com o crime praticado e excluindo 
castigos ao corpo que até então considerados cruéis (BESSA, 2017).
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Tivemos na história algumas escolas que debateram sobre a 
humanização das penas. Bitencourt distingue dois grandes momentos, A 
Escola Clássica, do século XVIII, que tinha o método: Teórico-Filosófico, 
que buscava alternativas de através de estudos, que visasse penalidades na 
necessidade social; e o Ético-Jurídico, de cunho Jusnaturalista, onde a 
pena deveria ser pautada na ética de retribuição (BITENCOURT, 2006).

Já na Escola Positivista, no século XIX, surge preconizando que o 
delito seria um fato humano e social onde o ser humano deveria ser objeto 
de estudos para saber quais verdadeiros motivos o levavam a delinquir. 
Destacava-se nesta escola o professor Cezar Lombroso, com a teoria do 
Criminoso Nato. Na tese deste estudioso algumas pessoas nascem com o 
objetivo de cometer crimes. Pois era um fator biológico. Em sua teoria, se 
uma pessoa nascesse com algum sinal, anomalias anatômicas e funcionais, 
estaria com grandes chances de cometer crimes.

A pena de prisão, não foi muito diferente do embate sobre as 
penas, como esta passou por diversas mudanças e novas metas, que com 
o passar do tempo, passou a ter várias finalidades de se tentar em através 
desta sanção, finalmente atingiria seu êxito em detrimento com o crime 
cometido. Para Garcia Ramires (2003, p. 215): “Las penas se propunen 
retribuir, intimidar, expiar, purificar, recuperar, contener conciliar, o 
bien, mejor, todavia, todo de una vez”. Entretanto para Rousseau (2014) 
as punições penais estão justificadas dentro do contrato social. Uma vez 
que se alguma das partes não honrasse o compromisso, seria passivo de 
pena, ou seja, se equiparava a um criminoso, entendendo um delito no 
sentido de que o criminoso infringiu um o contrato, de maneira que já 
não participa dos benefícios deste: já não convive com os demais dentro 
de uma relação jurídica. 

Qualquer malfeitor que ataque o direito social deixa de ser membro 
do Estado, posto que se encontra em guerra com este, como 
demonstra a pena pronunciada contra o malfeitor. A consequência 
diz assim: ao culpado se lhe faz morrer mas como inimigo que 
como cidadão (ROUSSEAU, 2014, p. 39).

Esta visão de Rousseau, é também inserida no conceito do Direito 
Penal do Inimigo, introduzido pelo jurista alemão Günther Jakobs, onde 
segundo seu conceito algumas pessoas, por serem inimigas da Estado, 
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não detém todas os direitos e proteções penais e processual penal, que 
são dadas às outras pessoas. O direito penal do inimigo, na visão Jakobs, 
se caracteriza para o combate de crimes altamente perigosos, e que nesses 
casos poderiam ser usados quaisquer meios disponíveis para se punir os 
inimigos. Nesse caso algumas leis seriam suspensas e justificadas para 
proteger algo maior que seria o Estado ou sociedade de certos inimigos.

O Direito Penal Cidadão se aplicaria à delitos leves de defesa 
a riscos futuros, já o Direito penal do Inimigo, para indivíduos mais 
perigosos, como um terrorista por exemplo, que sua aplicação seria de 
deixa-lo afastado da esfera cidadã e tratando, pelo menos formalmente, 
como pessoa, ao lhe serem concedidos no processo penal os direitos de 
um acusado cidadão (JAKOBS, 2012, p. 90).

O Direito Penal do Cidadão é o direito de todos, o direito penal 
do inimigo é daqueles que constituem contra o inimigo: frente ao 
inimigo, é só coação física, até chegar à guerra. Essa coação pode ser 
limitada em um duplo sentido. Em primeiro lugar, o Estado não 
necessariamente, excluirá o inimigos de todos os direitos. Neste 
sentido, o sujeito submetido à custódia de segurança incólume em 
seu papel de proprietário de coisas, o Estado não tem por que fazer 
tudo que é permitido fazer, mas pode conter-se em especial, para 
não fechara porta para um posterior acordo de paz.

Nesse entendimento o Direito penal do Inimigo, não tem intenção 
de transmitir um Direito pejorativo, mas um direito Penal condizente com 
a gravidade do crime cometido. Nesse viés implica em comportamentos 
baseados em regras, em vez de uma conduta inconsequente. A pena no 
decorrer do tempo encontra diversos conceitos e transformações. Na 
igreja, era comum aos sacerdotes imporem o pagamento de penitência 
aos seus fiéis, que de alguma forma violavam suas doutrinas, daí que 
nasceu o termo “penitenciária”, que nos dias de hoje é a maneira usada de 
enclausurar um condenado de uma pena Privativa de Liberdade (BESSA, 
2017). 

Nos dias de hoje a pena privativa de liberdade consiste o instituto 
com mais ênfase do sistema penal. Foi no século XIX, quando a prisão se 
tornou o tipo de punição de principal resposta penal, acreditava-se que 
uma vez cumprido a pena, esta traria a restauração do infrator.

Roxin (2008, p. 49), “traz um interessante questionamento 
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onde em que circunstâncias o Estado restrinja de liberdade o indivíduo 
delinquente ou aja de outra forma”. É certo dizer que cabe ao Estado 
o poder disciplinar em relação a delitos cometidos que comprometam 
o bem estar do convívio social. Em outras palavras, o Estado tem esta 
prerrogativa de punir, que é legitimado no momento que o bem jurídico 
ofendido for de grande importância à sociedade. Ou seja, a norma penal 
só pode intervir no momento que demonstrar ser imprescindível para 
proteção do cidadão (BARROS, 2001, p. 116).

A nossa Constituição prevê em seu art. 5°, XLVI, a classificação 
das penas para quem de alguma forma cometa infração Penal. Nesse 
sentido no art. 32 do Código Penal Brasileiro elenca as espécies de pena, 
sendo elas aplicadas de acordo com a gravidade do crime cometido, pois 
se o agente comete uma conduta considerada ilícita, o Estado o punirá 
com uma sansão penal.

A pena privativa de liberdade está prevista no Código Penal no art. 
33. Onde o agente que comete infração que seja exigido este tipo de pena, 
será retirado do convívio social sendo privado de sua liberdade. Dessa 
forma, a pena privativa de liberdade adotou um instituto de gênero, onde 
a pena de detenção, reclusão e prisão simples são consideradas espécies. 
Nesse sentido, explica Mirabete (2003, p. 113):

O sistema de penas de privativa de liberdade e seu fim 
constituem verdadeira contradição. É praticamente impossível a 
ressocialização do homem que se encontra preso, quando vive em 
uma comunidade cujos valores são totalmente distintos daquele a 
que, em liberdade, deverá obedecer. Isso sem falas nas deficiências 
intrínsecas ou eventuais do encarceramento, como a superlotação, 
os atentados sexuais, a falta de ensino e de profissionalização e a 
carência de funcionários especializados.

Afirma Nucci (2011) que as penas de Reclusão, Detenção e Prisão 
Simples, “poderiam ser unificadas sob denominação pena de prisão”. 
Esta analogia do doutrinador é pertinente, pois existem três modalidades 
penais a serem cumpridas, de acordo a punição imposta ao infrator penal.

As técnicas de aprisionamento atravessaram um processo 
de desenvolvimento que precisou passar por três tipos de sistemas 
penitenciários principais: o Pensilvânico ou Filadélficos, o Auburniano e 
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o Progressivo (Inglês ou Irlandês), que surgiu na Inglaterra no século XIX. 
De acordo com o entendimento de Bitencourt, foi instalada a primeira 
prisão norte americana em 1776, em Walnut Street Jail, depois de alguns 
anos este estabelecimento recebeu o nome de sistema Pensilvânico ou 
filadélfico, que tinha o condão de abrigar os apenados privativos de 
liberdade (BITENCOURT, 2006). Leal (2001, p. 143) descreve suas 
características:

Consistia num regime de isolamento, em cela individual, nua, 
de tamanho reduzido, nos três turnos, sem atividades laborais, 
sem visitas (exceto v. g. do capelão, do diretor ou de membros da 
Pensylvania Prision Society, entidade que assistia os presos), em 
que se perseguia o arrependimento com base na leitura da Bíblia, 
como nos penitenciários da igreja.

Não é difícil chegar à conclusão que o sistema Pensilvânico que 
tinha o dever de entregar o cidadão recuperado ao convívio social, o fez 
ao contrário, pois no momento que o sistema isolavam os condenados 
de qual quer contato, ao chegar na sociedade se tornavam homem 
antissociáveis. Era notório que este sistema não estava alcançando 
seu objetivo principal, diante disso nos ensina Foucault, mas tinha o 
intuito declarado de “forçar uma relação do indivíduo com sua própria 
consciência e com aquilo que pode ilumina-lo de dentro” (FOUCAULT, 
2006). Neste diapasão Bitencourt (2017, p. 145) leciona, 

A prisão celular é desumana porque elimina ou atrofia o instinto 
social, fortemente atrofiado nos criminosos e porque torna 
inevitável entre os presos a loucura ou a extenuação (por onanismo, 
por insuficiência de movimento, de ar etc) ... A Psiquiatria tem 
notado, igualmente, uma forma especial de alienação que chama 
loucura penitenciária, assim como a clínica médica conhece a 
tuberculose das prisões.

O sistema Auburniano veio com a visão um pouco mais 
voltada para o bem estar mental dos prisioneiros, haja vista que o 
método Filadélfico, trazia certa perturbação para os presos. Já na prisão 
Auburniano, era voltada para trabalho e fazer refeições com outros 
detentos, tudo isso no decorrer do dia e a noite eram recolhidos para o 
seu isolamento, sem qualquer contato com outros presos. Relata em sua 
obra Foucault: o contato verbal dos presos com os guardas, que deveriam 
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ocorrer somente em situações excepcionais, com permissão destes e 
em voz baixa. Havia uma rígida disciplina preestabelecida de horários 
e tarefas, cujo descumprimento ensejava a aplicação de severos castigos 
corporais (FOUCAULT, 2006). Ainda hoje se verificam importantes 
reflexos desse sistema nos estabelecimentos prisionais.

Este sistema, na verdade tinha mais motivação econômica, 
enquanto o Filadélfico visava às doutrinas religiosas e sua conversão. Na 
teoria é observado que as diferenças entre os dois sistemas, são grande, 
entretanto na prática são bem parecidos, pois os dois têm em comum 
é desrespeito à dignidade da pessoa. Bitencourt (2004, p. 152) dá sua 
contribuição:

A essência desse regime consiste em distribuir o tempo de duração da 
condenação em períodos, ampliando-se em cada um os privilégios 
que o recluso pode desfrutar de acordo com sua boa conduta e 
o aproveitamento demonstrado do tratamento reformador. Outro 
aspecto importante é o fato de possibilitar ao recluso reincorporar-
se à sociedade antes do término da condenação. A meta do sistema 
tem dupla vertente: de um lado pretende constituir um estímulo 
à boa conduta e adesão do recluso ao regime aplicado, e, de outro, 
pretende que esse regime, em razão da boa disposição anímica do 
interno, consiga paulatinamente sua reforma moral e a preparação 
para a futura vida em sociedade.

O método usado por Montesinos y Molina no sistema progressivo, 
na Espanha tinha como intenção o tratamento humanitário, buscando a 
função reeducativa da pena, que eram divididos em três fases, de acordo 
com o que diz Barros Leal: a) dos ferros, em que os presos executavam 
serviços internos, embora subjugados a correntes; b) do trabalho, em que 
podiam escolher a oficina no qual executariam suas tarefas laborativas, 
com capacitação profissional; c) da liberdade intermediária, com direito a 
trabalho extramuros e visitas de familiares (LEAL, 2001).

Benthan e que imaginou vários estudos importante em torno do 
sistema penitenciário algo que favorecesse um meio de melhor fiscalização 
dos presos Como meio mais seguros. Um dos autores que arquitetaram 
este modelo de prisão destaca Foucault (2006, p. 137):

O princípio é conhecido: na periferia uma construção em anel; 
no centro, uma torre; esta é vazada em largas janelas que se abrem 
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sobre a face interna do anel; a construção periférica é dividida em 
celas, cada uma atravessando toda a espessura da construção; elas 
têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas 
da torre; outra que dá para o exterior, permite que a luz atravesse a 
cela de lado a lado [...] Pelo efeito da contraluz, pode-se perceber 
da torre, recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas 
silhuetas cativas nas celas da periferia.

Este modelo de prédio foi arquitetado para uma vigilância geral. 
Da torre que ficava centralizada, tinha como observar todos os detentos, 
sem notarem que estão sendo observados. Este sistema tinha outra 
finalidade que era de evitar motins e rebeliões e mesmo se houvessem 
teria como agir com mais rapidez. Entretanto, este modelo de sistema 
sofreu muitas críticas por não respeitar a intimidade e a vida privada 
do interno, no entanto é um dos métodos utilizados até hoje (BESSA, 
2018).

5 Considerações finais

O presente artigo teve por escopo analisar relação que se estabelece 
entre a biopolítica e o biopoder com os direitos humanos no campo 
das políticas de segurança pública, e em que medida o paradigma que 
orienta as políticas de segurança pública brasileira contemporânea pode 
ser associado ao biopoder e à biopolítica característicos de um Estado 
de Exceção, com a consequente promoção de cesuras entre as vidas que 
merecem ser respeitadas e aquelas que não merecem consideração porque 
transformadas em “vidas supérfluas” na gestão calculista da vida.

A partir dos dados da pesquisa demonstrou que o controle social 
exercido pelo Estado através da biopolítica e biopoder está sendo utilizado 
como uma estratégia de controle social, definindo o lugar que cada ser 
humano deve ocupar dentro da sociedade Capitalista.

É neste sentido que o Direito Penal acabou por ser eleito, como a 
forma de legalizar as estratégias governamentais, sendo expressada a ideia 
de que, com a sua ampliação, a expansão delitiva reduziria, apresentando 
a tese de que a pena teria um efeito de solucionar todos os problemas 
enfrentados pela sociedade.

Utiliza-se do direito a Segurança Pública como justificativa, a 
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fim de promover a segurança do Estado e dos cidadãos considerados de 
bem, que, em uma ótica Capitalista, é aquele que tem poder de consumo, 
criando assim um Estado de Exceção em relação àqueles indivíduos 
que não se mostram adequado ao modelo de ordenamento social por 
não possuírem poder de consumo passando a trata-los como inimigos 
deixando-os em uma zona anômala que seria em um lugar onde não existe 
direito um vazio de lei, excluindo este do direito, entretanto estando ao 
alcance deste.

A mídia e seu apelo social, também se apresenta neste contexto 
como forte influenciadora no que tange a criação e concepção legislativa, 
uma vez que são formadores de opinião, incutindo conceitos dentro dos 
núcleos sociais sobre criminalidade. A constante carga de informações 
mostrando cenas de violência, transmite e aguça o medo e a insegurança 
dentro da sociedade, fazendo com que a população insegura, clame por 
medidas punitivas mais severas.
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O DIREITO A SEGURANÇA PÚBLICA E SUA 
EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DO CONTROLE SOCIAL 

EXERCIDO PELO ESTADO

Adalberto Wolney da Costa Belotto

1 Considerações iniciais

O presente capítulo tem por escopo analisar a relação que se 
estabelece entre a biopolítica e o biopoder no campo das 

políticas de segurança pública. Tomando-se por referência o contexto 
histórico anterior ao Estado Democrático, quando se priorizava a defesa 
dos bens patrimoniais e se possibilitava garantir apenas o direito à vida 
dos pequenos grupos portadores de privilégios econômicos, torna-se 
indispensável discutir a questão, principalmente sobre o enfoque dos 
Direitos Humanos, e daquilo que preceitua a lei, desvencilhando-se da 
ideia segundo a qual os agentes estatais que deveriam prover a Segurança 
Pública estão acima desta, por serem, em muitas circunstâncias, violadores 
de direitos, com o intuito de dar substrato a uma política pública de 
segurança que tenha por escopo a inclusão do direito de todos, sempre 
voltando os olhos para o direito e a garantia à vida. Passando a Segurança 
Pública a encabeçar as discussões interligadas com estes direitos, ela se 
torna instrumento garantidor dos direitos do cidadão, assegurando sua 
liberdade frente aos seus semelhantes, bem como ante aos abusos de 
autoridade.

A pesquisa tem a pretensão de demonstrar que o controle social 
exercido pelo Estado através da biopolítica e biopoder está sendo utilizado 
como uma estratégia de controle social, definindo o lugar que cada estrato 
da população deve ocupar dentro da sociedade.

Utiliza-se do direito a Segurança Pública como justificativa, a fim 
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de promover a segurança do Estado e dos cidadãos considerados “de bem” 
(ou de “bens”), criando assim um Estado de Exceção em relação àqueles 
indivíduos que não se mostram adequados ao modelo de ordenamento 
social preconizado, tratando estes como inimigos.

Este estudo procura buscar a constatação em que o Estado, ao 
criar um Estado de Exceção como paradigma de governo, e exercer o 
controle social através da biopolítica e o biopoder, não estão respeitando 
e promovendo os Direitos Humanos, muito menos a dignidade da pessoa 
humana. O Estado está apenas excluindo determinadas castas sociais, 
como se estivesse colocando em um tipo de deposito de lixo humano, 
(presídios), aqueles marginalizados pelo poder hegemônico, tratando 
estes como inimigos do Estado.

A importância do presente trabalho é a pretensão de demonstrar o 
Estado de exceção, o que deveria ser provisório acaba sendo um paradigma 
de governo, e o uso do controle social exercido pelo Estado através da 
biopolítica e biopoder. A análise que se fará será buscar a constatação de 
que o Estado ao se utilizar da biopolítica e biopoder, lança mão de uma 
estratégia a fim de controlar a sociedade em sua forma de organização 
social, e no controle de suas castas sociais, definindo o lugar que estas 
devem ocupar dentro da sociedade, e dizendo qual vida vale apena e qual 
vida pode ser desprezada.

2 Direito à segurança pública: do monopólio da violência à sociedade 
disciplinar

A Segurança Pública constitui-se em um direito humano, um 
bem coletivo pertencente a todos os cidadãos. A Constituição Federal de 
1988, em seu artigo 144, descreve que a Segurança Pública é um dever do 
Estado, direito e responsabilidade de todos, tendo por escopo a preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Através 
de órgãos tais como polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia 
ferroviária federal, polícias civis, polícias militares, bombeiros militares, 
guardas municipais e polícia judiciária da União. Cada um destes entes 
possui prerrogativas diferentes, tais como a divisão entre uma polícia 
judiciária e uma polícia ostensiva.
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Com relação à evolução dos direitos e garantias fundamentais, 
a Constituição Federal de 1988, em seu Título II, classifica o gênero 
direitos e garantias fundamentais em grupos, a saber: direitos e deveres 
individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos 
políticos. Nos termos do artigo 6º, na redação dada pela EC nº 26/2000, 
a segurança está elencada como um direito social.

Conforme se observa nos termos da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão (1789), em seu artigo 13, cabe salientar, ainda, 
que a Segurança Pública tem como função a garantia dos direitos do 
homem e do cidadão, tendo por objetivo atender aos interesses de todos 
e não aos interesses individuais de quem detém o poder.

Parte-se daí o entendimento de que a Segurança Pública é um 
direito fundamental do Estado, sendo que sua atribuição, em primeiro 
plano, é repassada aos órgãos componentes da política de Segurança 
Pública.

Levando-se em consideração o processo de democratização em 
curso no Brasil, necessário se faz, realizar uma abordagem histórica 
no que tange a evolução da Segurança Pública, levando-se em conta 
a adequação à realidade social e política de cada fase, até chegar-se ao 
momento da inclusão de temas como Democracia e Direitos Humanos, 
para que se faça uma nova leitura da abordagem sobre o tema. Neste 
diapasão, segundo preceitua Soares (2000), antes da construção do 
que hoje chama-se de Estados, já se entendia a violência como sendo a 
forma mais eficiente de controle e garantia da vida, nesta fase, os homens 
nutriam as suas experiências cotidianas pela expectativa de guerra, já que 
cultuavam valores que sustentavam o estado permanente de guerra, tendo 
como atributos reconhecidos, neste contexto, a incivilidade, a violência e 
a brutalidade dos homens.

Segundo Hobbes (2000), o homem é um ser egoísta por natureza, 
que por não ser dotado apenas de razão, mas sim impelido por suas 
paixões, necessita guerrear por suas luxúrias ou em defesa de seus direitos, 
o que demonstra que, embora nasçam iguais, e dotados de liberdade, os 
homens tendem a viver em constante disputa por poder, usando-se de 
forma contumaz de violência para defender-se, formando um contínuo 
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estado de guerra. 
Porém, se em nome da paz, o homem pode dispor de parte de 

sua liberdade, entregando-a ao soberano, afim de estabelecer um pacto 
social, este soberano, ao revestir-se de todo poder e força, deverá garantir 
o direito à sobrevivência de todos os homens. “Nasce aqui o Estado civil, 
na figura do soberano monarca, que é o responsável por administrar e 
garantir a segurança de todos” (HOBBES, 2000, p. 96). Mas o Estado, 
com seu aparato jurídico, não é capaz de garantir tal direito. Conforme o 
autor, “sem a espada, os pactos não passam de palavras sem força que não 
dão a mínima segurança a ninguém” (HOBBES, 2000, p. 123).

Weber (2003, p. 9) vem no mesmo sentido de Hobbes, ao tratar 
do monopólio da violência: “um Estado é uma comunidade humana que 
se atribui (com êxito) o monopólio legítimo da violência física, nos limites 
de um território definido”. Todavia, na contemporaneidade, “o direito 
ao emprego da coação física pode ser assumido por outras instituições à 
medida que o Estado permita” (WEBER, 2003, p. 9), embora, o Estado 
seja a fonte única do direto de recorrer à força.

Preceitua Weber que, embora a força não se constitua única do 
Estado, constitui-se em elemento específico deste. Para ele, o Estado 
moderno ou o Estado capitalista é uma instituição política caracterizada 
pela “relação de homens que dominam seus iguais”, através da “violência 
legítima (isto é, considerada legítima)”. Todavia, para que essa instituição 
dominadora exista, faz-se necessário que haja concordância por parte dos 
dominados com “a suposta autoridade dos poderes (estatais) dominantes” 
(WEBER, 2003, p. 9).

Segundo Costa (2006), analisando-se esta perspectiva, as discussões 
acerca da Segurança Pública, pautadas e inspiradas primordialmente no 
domínio e monopólio da força, excluindo deste contexto o respeito e a 
garantia dos direitos humanos, além de ultrapassada, não permite que o 
Estado se adeque às novas exigências político-juridicas, bem como acaba 
contribuindo para que esta política não consiga atender as demandas e 
exigências da atualidade.

O autor ainda argumenta que, se antes o Estado Absolutista se 
sustentava pela “sociedade dos corpos, das hierarquias e dos privilégios”, 
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o novo modelo de Estado, ao qual configura-se o Estado Democrático 
de Direito, carrega consigo a necessidade de definir novos sujeitos, que 
reivindiquem uma nova imagem e experiência de poder diferenciado 
(COSTA, 2006, p. 107). Neste sentido, segundo palavras do autor, 
o Estado se “[...] inscreve na exigência de por barreiras contra a força 
transbordante e tendencialmente incontrolável de poder (um poder 
terrível e ameaçador, mas ao mesmo tempo indispensável para a fundação 
e manutenção da ordem)” (COSTA, 2006, p. 99).

Dentro deste contexto, Foucault, propõe que se faça uma analítica 
sobre este poder, pois segundo o autor, não existe uma teoria sobre o 
assunto, ou ainda dizendo, não existe um ‘poder’, mas sim relações de 
poder, isto é, “O poder não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática 
social e, como tal, constituída historicamente” (FOUCAULT, 1979, p. 
10).

Fica claro nas investigações de Foucault, a existência de uma 
espécie de deslocamento do monopólio do poder, até então atribuído ao 
Estado, o que deu espaço para a formação de uma rede de micro-poderes, 
articulados ao Estado, e que perpassam toda a estrutura social. Segundo 
o autor:

Trata-se [...] de captar o poder em suas extremidades, lá onde ele 
se torna capilar; captar o poder nas suas formas e instituições mais 
regionais e locais, principalmente no ponto em que, ultrapassando 
as regras de direito que o organizam e o delimitam, ele se prolonga, 
penetra em instituições, corporifica-se em técnicas e se mune de 
instrumentos de intervenção material, eventualmente violentos 
(FOUCAULT, 1979, p. 182).

A partir desta contextualização, percebe-se que o poder não é uma 
coisa, uma propriedade pertencente a pessoas ou classes, o que acontece 
é que existem aqueles que são detentores do poder, classificados como 
dominantes, e aqueles que são submetidos a ele, chamados dominados, o 
que mostra que o que existe realmente são relações de poder, e não uma 
centralização deste. Nas palavras de Foucault: 

Ora, o estudo desta microfísica supõe que o poder nela exercido 
não seja concebido como uma propriedade, mas como uma 
estratégia, que seus efeitos de dominação não sejam atribuídos 
a uma ‘apropriação’, mas a disposições, a manobras, a táticas, a 
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técnicas, a funcionamentos; que se desvende nele antes uma 
rede de relações sempre tensas, sempre em atividade, do que um 
privilégio que se pudesse deter; que se seja dado como modelo 
antes a batalha perpétua do que o contrato que faz uma cessão ou 
uma conquista que se apodera de um domínio. Temos, em suma, 
de admitir que esse poder se exerce mais do que se possui, que 
não é ‘privilégio’ adquirido ou conservado da classe dominante, 
mas o efeito de conjunto de suas posições estratégicas – efeito 
manifestado e às vezes reconduzido pela posição dos que são 
dominados (FOUCAULT, 1975, p. 29).

É dentro desta estratégia de manipulação das relações de poder 
que nasce a denominada sociedade disciplinar, tendo por características 
um conjunto de técnicas de coerção, a qual é exercida através de um 
esquadrinhamento sistemático do tempo, espaço e do movimento dos 
indivíduos, possibilitando a manipulação das atitudes e gestos dos corpos. 

É a autentica forma de exercer o poder de forma individualizada 
sobre cada corpo. A exemplo disso é o controle que se dá no indivíduo 
através da vigilância, onde se torna possível o controle de suas condutas, 
comportamentos e aptidões, tendo por escopo o desenvolvimento de 
suas capacidades laborativas tornando este corpo mais útil a um sistema 
capitalista (REVEL, 2011, p. 36).

Tendo em mãos esta nova forma de relacionamento com o corpo 
humano, onde este passa a ser disciplinado, exercendo-se poder sobre este 
e manipulando seus atos onde se extrai a força de seu trabalho, ocorre 
uma transformação política de acordo com Foucault ( 1979), devido 
a uma mudança nas tecnologias do poder, passando de um poder de 
dedução a um poder de produção qualificada devido a dois fenômenos, 
sendo o primeiro deles a emergência de técnicas disciplinares do poder 
orientadas pelas necessidades de monopolizar as forças do corpo humano, 
conhecido como técnicas e táticas de dominação (FOUCAULT, 1979, p. 
186).

Nesse diapasão Foucault (1979, p. 188) , trata que,  o referido 
poder disciplinar dos corpos, é tido como uma nova maneira de poder, 
não podendo mais ser transcritos em termos de soberania, decorrendo 
através da invenção da sociedade burguesa, o que se pode afirmar serviu 
como um importante e fundamental instrumento para a implementação 
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do capitalismo industrial e do tipo de sociedade que corresponde a 
este poder, um poder não soberano, sujeito à maneira da soberania, 
peremptoriamente é o poder disciplinar.

Na mesma linha de pensamento, Wermuth (2011, p. 95) aponta 
que os sistemas penais colonial-mercantilista e imperial-escravista 
foram caracterizados pela influência exercida através da punição a qual 
age diretamente sobre o corpo, onde seus destinatários são compostos 
essencialmente por homens escravizados e trabalhadores livres e pobres.

Segundo entendimento de Weber (1999, p. 95 e 96), a submissão 
e obediência ao soberano são garantidas através de um sistema de 
dominação, o qual se desdobra em três formas: a primeira é denominada 
por dominação carismática, a segunda é a dominação racional-legal e a 
terceira é a dominação tradicional. No sistema tradicional a legitimidade 
da autoridade do soberano, está baseada na tradição, ou melhor, em 
um direito consuetudinário, onde o exercício do poder político está 
constituído pelo patrimonialismo. O soberano por sua vez exerce de forma 
singular o poder sobre o patrimonialismo, o qual encontra respaldo em 
um caráter administrativo recrutado por discernimentos próprios. Este 
tipo de dominação possui sua gênese em uma ordem familiar patriarcal, 
motivo pelo qual, neste modelo de sistema não ocorre distinção entre os 
interesses de ordem pessoais do soberano aos interesses dos subalternos.

Este poder disciplinar marca novos paradigmas de regulamentação 
social, abandonando a violência a qual era imposta de uma forma 
hierárquica em um sentido de cima para baixo, com isso acabava por 
regulamentar uma normatização e administração das vidas e dos corpos 
dos sujeitos, disciplina Foucault:

[...] o poder vem de baixo; isto é, não há, no princípio das relações 
de poder, e como matriz geral, uma oposição binária e global entre 
os dominadores e os dominados, dualidade que repercutia de alto 
a baixo e sobre grupos cada vez mais restritos até as profundezas do 
corpo social (FOUCAULT, 1988, p. 104).

De acordo com Foucault (2013, p.13), a partir do Século XIX 
inicia-se um processo de transição do sofrimento do suplício para uma 
pena de castigo, tal desaparecimento ocorreu devido a uma tendência a 
desconsiderar o suplício tratando este com uma maior superficialidade. 
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Tais transformações institucionais acabaram por mudar códigos em sua 
forma explícita e de forma geral, buscando-se um caráter essencialmente 
corretivo da pena, modulando-se os castigos, tornando estes menos físicos 
na arte de sofrer, com um sofrimento de forma mais sutil. 

Há aqui um verdadeiro processo de mutação segundo 
o entendimento de Castro (2015, p.87), vinculando-se com o 
desaparecimento do espetáculo punitivo, fazendo com que a pena 
se desloque da intensidade do sofrimento, o que era de forma visível, 
para uma consciência abstrata calcada na certeza de ser castigado, e 
uma mudança maior em seu escopo explícito do sistema judicial, onde 
no lugar de castigar busca-se a cura e correção do delinquente. Neste 
processo, surgem as novas figuras no sistema judiciário carcerário, tal 
como psiquiatras, psicólogos, peritos forenses, onde estes contribuem 
com novos saberes.

Foucault (2013, p. 34) indica que o suplemento de poder não se 
manifesta mais no exagero da força física, ao qual o corpo era submetido 
através do suplício, mas adquiriu-se uma forma não corporal, onde se 
tornou possível e mais dinâmico o manejo da sustância da criminalidade 
e sua periculosidade, de uma forma mais objetiva, o que se busca através 
destes novos dispositivos disciplinares, não é mais o corpo dos indivíduos, 
mas busca-se capturar suas vidas, através de seu corpo aprisionando suas 
almas.

Segundo Castro (2015, p.88) com as reformas dos princípios e 
técnicas referentes aos castigos, buscou-se adquirir uma maior regularidade 
e eficácia, o que resultou em um menor custo político e econômico, 
tendo em vista que os suplícios eram objetos de indagações há algumas 
décadas e suas consequências em inúmeras vezes se faziam contrárias 
aos resultados pretendidos, uma vez que a população comemorava a 
coragem e resistência dos suplicantes como um ato de valentia o qual se 
sobreponha a brutalidade na qual era tratado, sublevando contra o poder 
que se exercia sobre este .

Foucault (2013, p. 23; p. 27) fundamenta uma tese de que o 
nascimento da prisão adquire um alcance de uma forma muito mais 
ampla do que simplesmente o suplício, trata-se a prisão como um 
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apoderamento da vida e alma do indivíduo, através da biopolitica, sendo 
esta considerada a gênese da sociedade disciplinar moderna.

3 A biopolítica como forma de organização da sociedade

Revel (2011, p. 24) traduz o termo “biopolítica” como a forma 
com a qual o poder é transformado, afim de que se tenha domínio não 
apenas dos corpos pelos procedimentos disciplinares, mas o conjunto dos 
seres vivos que à compõem. Segundo o autor “... se ocupará, portanto da 
gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da sexualidade, da natalidade 
etc., na medida que tais gestões se tornaram apostas políticas” (REVEL, 
2011, p. 24).

A biopolitica apresenta-se nesta contextualização como uma 
grande “medicina social”, tendo por desfecho principal o domínio da vida, 
passando esta, a compor o campo do poder. Segundo Foucault (1988), 
o poder do soberano de causar morte, ou deixar viver, tão característico 
deste poder, fora substituído a partir do século XVIII, por “um poder que 
gera a vida e a faz se ordenar em função de seus reclamos” (FOUCAULT, 
1988, p. 128). 

Para Foucault, os processos relativos a vida e a existência humana 
passam, a partir daqui a serem levados em conta, passando a gerar interesse 
dentro dos mecanismos de ordem e saber, os quais tentam dominá-los e 
controlá-los. Em suas palavras:

O homem ocidental aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie 
viva num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, 
probabilidade de vida, saúde individual e coletiva, forças que se 
podem modificar, e um espaço em que se pode reparti-las de modo 
ótimo. Pela primeira vez na história, sem dúvida, o biológico 
reflete-se no político; o fato de viver não é mais esse sustentáculo 
inacessível que só emerge de tempos em tempos, no acaso da morte 
e de sua fatalidade: cai, em parte, no campo de controle do saber e 
de intervenção do poder (FOUCAULT, 1988, p. 134).

Como esta nova forma de poder atenta-se para a vida e não 
mais para as prerrogativas da ameaça de morte, acaba se utilizando dos 
processos biológicos para exercer seu controle e até mesmo modifica-los, 
ou seja, a população é a contextualização que se dá da dimensão coletiva, 
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agora em voga no campo dos saberes. Com efeito, Foucault destaca que,

Se pudéssemos chamar de ‘bio-história’ as pressões por meio das 
quais os movimentos da vida e os processos da história interferem 
entre si, deveríamos falar de ‘biopolítica’ para designar o que faz 
com que a vida e seus mecanismos entrem no domínio dos cálculos 
explícitos, e faz do poder-saber um agente de transformação da 
vida humana. (FOUCAULT, 1988, p. 134)

Dentre as consequências desta transformação política, encarregada 
de promover a vida é o surgimento da norma, ou seja, mecanismos 
contínuos, reguladores e corretivos. Para Foucault (1988, p. 135), foi a 
norma que estabeleceu o elo entre disciplina dos corpos individuais e o 
elemento regulador da multiplicidade biológica (biopoder) em paralelo a 
uma regressão jurídica. Na análise de Foucault:

Uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma 
tecnologia de poder centrada na vida. Por referência às sociedades 
que conhecemos até o século XVIII, nós entramos numa fase de 
regressão jurídica; as Constituições escritas no mundo inteiro a 
partir da Revolução Francesa, os Códigos regidos e reformados, toda 
uma atividade legislativa permanente e ruidosa não devem iludir-
nos: são formas que tornam aceitável um poder essencialmente 
normalizador (FOUCALT, 1988, p. 157).

Para Fonseca (2005), estes dois mecanismos interligados 
(disciplina e biopolítica), operam conjuntamente em torno do elemento 
‘norma’, ou seja, se integram dentro do poder disciplinar. Fonseca, explica 
a disciplina como sendo

[...] uma forma não necessariamente regulamentada (juridicamente) 
e não está calcada numa relação de legitimidade com o ato fundador 
e originário do aparecimento do poder. É um poder local, que se 
exerce de modo capilar, e não de modo maciço e homogêneo, e que 
não se pode apreender a partir dos seus níveis de intenção ou de 
decisão- já que as intenções (se intenções houver) estão ligadas às 
práticas efetivas, nas instâncias materiais de sujeição. O indivíduo, 
aqui não é um núcleo elementar ou um átomo primitivo no qual 
o poder se aplica e submete, mas é ele o próprio (o indivíduo) um 
dos efeitos do poder, já que o poder transita pelo indivíduo e o 
constitui (FONSECA, 2005, p. 119).

Revel (2011, p. 36) explica que com relação aos procedimentos 
disciplinares, estes são exercidos mais sobre os processos da atividade de 
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uma forma mais concentrada do que diz respeito aos resultados alcançados 
por estes, é literalmente o assujeitamento constante das forças, à qual 
impõem uma relação de docilidade e utilidade aos corpos submissos.  

Com relação ao poder disciplinar, Revel (2011, p.36) esclarece que 
Foucault busca a compreensão do modo em que este poder se torna em 
um determinado momento fórmulas gerais de dominação. Este momento 
de dominação nasce com a arte de domínio do corpo humano, onde o 
principal não é o aumento das habilidades corporais, nem o aumento da 
intensidade de sua sujeição, mas à formação de um mecanismo o qual 
torna o corpo muito mais obediente e mais útil. Conforme sustenta 
Foucault,

[...] a disciplina não pode identificar-se nem com uma instituição 
nem com um aparato; é um tipo de poder, uma modalidade para 
exercê-lo, que comporta todo um conjunto de instrumentos, de 
técnicas, de procedimentos de níveis de aplicação, de objetivos; 
é uma física ou uma anatomia do poder, uma tecnologia 
(FOUCAULT, 1987, p. 217; p. 177).

Giorgi (2006, p. 27), argumenta que com a implementação do 
estado biopolítico, nota-se um poder eficaz sobre a vida, um agrupamento 
de um conjunto de tecnologias de governo que contrapõem à dissipação e 
ao esbanjamento (dos corpos, das energias, dos recursos, mas também do 
poder). Na conceituação do autor:

A adequação da acumulação dos homens à do capital, a articulação 
dos grupos humanos com a das produtivas e a repartição 
diferencial do lucro se tornaram possíveis em parte devido ao 
exercício do biopoder, em suas formas e com os procedimentos 
os mais variados. O investimento do corpo vivo, a sua valorização 
e a gestão distributiva das suas forças foram, naquele momento, 
indispensáveis. (GIORGI, 2006, p. 27).

 Através da biopolítica, Rosa (2006, p. 223) explica que é possível 
compreender a disseminação dos pressupostos de ordem, beleza e 
pureza, os quais se disseminaram pelo mundo moderno, dando forma 
a um racismo exercido como política estatal, dos Estados totalitários ou 
das democracias liberais, em que poder e violência se aproximaram, e 
o sentido da política se esvaziou. Já que esses são regimes políticos que 
podem tanto garantir o incentivo quanto o massacre da vida.
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Os novos mecanismos biopolíticos, conforme Foucault (1988, 
p. 133) revelaram-se fundamentalmente necessários para a desenvoltura 
do modo de produção capitalista, pois o fortalecimento dos homens, 
equacionando-se com os processos de acumulação de capital, levam a 
expansão das forças produtivas. O exercício da soberania, a partir de 
então, não se restringia ao antigo “direito de fazer morrer ou deixar viver”, 
sendo ampliado para admitir também seu inverso, qual seja, o poder de 
“fazer viver ou deixar morrer.

Na perspectiva de uma biopolítica, a vida passa a ser pensada 
como elemento político por excelência, devendo ser administrada e 
regrada pelo Estado. Este é o entendimento de Rosa (2006, p. 219), pois 
deste modo, ao mesmo tempo em que teoricamente, as intervenções 
políticas devem proteger as condições de vida da população, essa proteção 
está inserida nos ideais de pureza e ordem, e, enquanto cuida-se da vida 
de uns, autoriza-se a morte de outros. De maneira que a violência não 
diminui, mas se dissemina pelo corpo social e político.

Foucault (1988, p. 135), denomina “sociedade de segurança” as 
sociedades modernas, em que as técnicas biopolíticas estão inseridas nos 
cálculos do governo. Essa nova forma de organização social marcou uma 
ruptura no discurso científico, com a valorização do saber, indispensável 
para o regime de poder, instrumentalizando o biopoder, permitindo que 
o Estado atue biopoliticamente. A ordem jurídica integra-se cada vez 
mais ao conhecimento médico, promovendo uma intervenção reguladora 
na vida dos indivíduos.

Para Giorgi (2006, p. 88) a racionalidade do biopoder disciplinar 
e governamental se constrói sobre uma ideia produtiva do poder, mas 
esta produtividade não se explica se não se leva em conta um elemento 
fundamental. O autor afirma que “os dispositivos de poder e de controle 
devem ser ativados produtivamente porque existe uma improdutividade 
social difusa à qual é preciso pôr um fim, uma latente dispersão de 
recursos que deve ser contida, uma carência de cooperação produtiva que 
deve ser recuperada.” (GIORGI, 2006, p.88).

Giorgi (2006, p. 85 a 96) comenta um exemplo de biopoder 
salientado por Foucault, em seu livro Vigiar e punir, onde o mesmo relata 
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o contexto em que se dá a passagem do “suplício” à “prisão”, isto é, de um 
poder que destrói a um poder que transforma. Por sua vez, a emergência 
do universo disciplinar só pode ser compreendida no interior de um 
processo muito mais amplo: o da afirmação da governamentalidade. 
Foucault define a “governamentalidade” como o conjunto constituído 
pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas 
que permitem exercitar uma forma muito específica e também muito 
complexa de poder que tem como alvo a população, como forma principal 
de saber a economia política, e como instrumentos técnicos essenciais os 
dispositivos de segurança.

Também na mesma obra de Foucault (2013, p. 71), o filósofo 
realiza uma análise da mudança da forma de punição no direito penal 
– ainda que por uma perspectiva bastante diversa do discurso penalista 
mais tradicional, cujo foco é na “evolução”. Este poder é nomeado por 
ele como poder disciplinar, o qual coexiste com o poder biopolítico. A 
mudança da forma de punir, e daquilo que é considerado punição, é 
um dos pontos de extrema relevância do Direito Penal. Neste sentido, 
uma das mudanças punitivas mais estudadas é a conversão do regime do 
suplício para as penas “controladas” existentes na modernidade. 

Em consonância com o pensamento Foucaultiano, Garland (2008, 
p. 171), trata a mudança apontada comumente como “humanização” 
do Direito Penal, e de forma mais ampla, do exercício do poder. Ao 
invés de visualizar na mudança punitiva uma simples humanização, no 
sentido de uma maior sensibilidade com os condenados, que sempre é 
contraposta ao que é considerado como uma barbárie medieval verifica 
que o fenômeno é mais complexo e menos linear historicamente, pois se 
vincula a uma rede de poderes que são exercidos em diversos âmbitos. 
Os surgimentos de cadeias, além de fábricas, hospitais psiquiátricos e 
escolas, entre outras instituições destinadas à criação de um determinado 
tipo de controle, guardam relações importantes e fundamentais para 
compreender o Direito Penal e a política.

Foucault (2013, p. 24) menciona que a existência de suplícios, 
simbolizando uma barbárie (modernos, racionais e atentos aos preceitos 
do Direito) não é mais admitida, e no lugar de tal selvageria há penas 
como a prisão, onde o corpo não é supliciado e sim encarcerado. Ou seja, 
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o que o discurso evolucionista prega é que, os civilizados, não podem 
admitir a barbárie, pois preza-se pela humanidade dos condenados. 
Foucault aponta que a mudança das penalidades foi concomitante com 
o deslocamento do objetivo da punição. Se antes se tratava reafirmar o 
poder do soberano através de um espetáculo público que em seus excessos 
marcava o “corpo social”, a mudança punitiva trouxe a manifestação do 
que Foucault definiu como poder disciplinar. E a aparição das prisões 
como pena por excelência está completamente inserida neste contexto.

Desta forma, Foucault (2013, p. 72) entende que, com a 
conversão das punições em uma pena prisional, onde há não só um 
acompanhamento judicial, mas também psicológico, a pena deixa de 
ser atribuída ao crime, mas ao criminoso, levando em consideração sua 
periculosidade e sua possibilidade de “regeneração”; pedagógico, a prisão 
é um espaço de aprendizado, de reflexão para que o crime não volte a 
acontecer, principalmente para que o sujeito seja disciplinado para ser 
um sujeito produtivo; e laboral, o trabalho na prisão, é a manifestação 
suprema do poder que disciplina e transforma os homens em seres úteis.

4 Estado de Exceção como garantidor da segurança pública 

Giorgio Agamben (2007) sustenta a tese de que se tornou uma 
prática essencial dos Estados contemporâneos o exercício de um Estado 
de Exceção como justificativa da supressão dos Direitos e Garantias 
Constitucionais, bem como a dilaceração dos Direitos Humanos e a 
Dignidade da Pessoa Humana.

Agamben (2007, p. 13) ao fazer uso do termo estado de exceção, 
transmite uma ideia de um estado totalitário moderno o qual tem por 
escopo a eliminação física dos adversários políticos, juntamente com uma 
determinada categoria de cidadãos, os quais entende não integrar-se ao 
sistema político. Criando-se assim um tipo de estado de emergência. O 
autor entende que o Estado de Exceção “é a personalização da forma 
legal, daquilo que não é legal, onde o Direito prevê uma forma de 
auto suspender-se, nascendo assim o chamado Estado de Exceção” 
(AGAMBEN, 2004, p. 12).

O estado de exceção e sua soberania foram estabelecidos por Carl 
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Schmitt no livro Politische Theologie (Schmitt, 1922). Tendo por base a 
definição do soberano como sendo aquele que decide sobre o estado de 
exceção. (Agamben, 2004, p. 11).

Segundo Agamben (2007, p. 25), a exceção nada mais é do que 
um modelo de exclusão, trata-se de um caso singular onde quem for 
excluído não está fora do alcance da norma, mas sim a norma se mantem 
relacionada ao indivíduo em forma de suspensão. Agamben (2007, p.14) 
utiliza como forma de exemplificar este conceito na contemporaneidade, 
o caso dos EUA, onde o direito ao suspender os indivíduos, os inclui 
em si mesmo, o que evidencia-se com a “military order”, promulgada 
pelo presidente dos Estados Unidos em 13 de Novembro de 2001, 
autorizando a chamada “indefinete detention” aplicada aqueles cidadãos 
os quais são suspeitos de envolvimento em atividades terroristas, o que 
não se confunde com os tribunais militares de guerra. Neste mesmo 
sentido o Senado dos EUA, em 26 de outubro de 2001, através do 
“Patriot Act”, consente através do Procurador Geral a mantença da prisão 
a todos aqueles que forem considerados suspeitos de atividades que gerem 
perigo a segurança nacional dos Estados Unidos por um período de sete 
dias, após este prazo o estrangeiro deverá ser extraditado ou acusado 
de violar a lei de imigração ou alguma lei penal. O escopo da ordem 
é anular drasticamente todo estatuto jurídico que proteja o indivíduo, 
o que consequentemente produzirá um ser juridicamente inominável e 
inclassificável. As consequências para todos aqueles que forem capturados 
é a mercê da lei, tendo em vista não encontrarem respaldos em nenhuma 
lei, uma vez que não estão amparados pela Convenção de Genebra, devido 
não haver qualquer previsão legal no estatuto dos prisioneiros de guerra 
”POW”, tão pouco, encontram respaldo na legislação Norte-Americana. 
Estes indivíduos os quais por hora não são considerados prisioneiros nem 
tão pouco acusados, mas apenas denominados “detainees”, ou seja, apenas 
detidos, estes indivíduos acabam se tornando objeto de pura dominação 
de fato, pois acabam se tornando vítimas de uma detenção a qual não 
possui um tempo determinado estando totalmente fora do alcance de 
qualquer lei ou de um controle por parte do judiciário. Agamben (2007, 
p.14 e 15), refere que a única possível comparação a esta situação jurídica 
e de fato, é o caso ocorrido no holocausto “Lager” nazista, momento onde 



66  
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos

os judeus perdem sua cidadania e sua identidade jurídica, apenas eram 
identificados por “judeus”. 

Ao se fazer uma análise da terminologia jurídica em um direito 
contemporâneo voltado ao direito público, Agamben (2007, p. 17), 
trata que a expressão plenos poderes “pleins pouxoirs”, traz um sentido 
de estado de exceção, referindo-se a expansão dos poderes do soberano, 
atribuindo a este o poder de promulgar decretos com força de lei. É a 
partir dessa definição que Agamben (2007, p. 23) aponta que a melhor 
maneira de se entender o estado de exceção na contemporaneidade se dá 
na ordem da normalidade e não da excepcionalidade. Agamben traça a 
gênese do estado de exceção remontando os primórdios revolucionários 
do Estado Democrático, à época da primeira Assembleia Constituinte 
Francesa do ano de 1791, a qual decreta três estados os quais possuem 
uma grande distinção entre si. Os quais se definem por “état de paix, état 
de guerre e état de siège”, no qual o primeiro deles ocorre uma separação 
entre as ações da autoridade militar e da autoridade civil, onde ambos 
agem independentemente e autonomamente, cada um agindo somente 
em sua área de competência; já no segundo caso, a autoridade civil age em 
conformidade com a autoridade militar; e no terceiro caso a autoridade 
militar se reveste de poderes, prerrogativas e atribuições da autoridade 
civil com relação ao poder de polícia e preservação da ordem pública, 
estando sob sua inteira responsabilidade, estando invertido com todas 
as funções as quais a autoridade cível está investida com o escopo da 
manutenção da ordem pública, passando para o comando militar exercer 
sob sua responsabilidade funções de polícia interna.

Com relação a estas disposições restritivas foram paulatinamente 
se expandindo, onde no início se dava apenas no âmbito de praças fortes 
e portos militares, posteriormente ampliou-se para praças e municípios 
do interior e logo em seguida se estabeleceu a todas as cidades em sua 
plenitude, podendo declarar um chamado estado de sítio. “Em todo 
caso, é importante não esquecer que o estado de exceção moderno é 
uma criação da tradição democrático-revolucionária e não da tradição 
absolutista” (AGAMBEN, 2007, p. 16).

É possível observar-se, seguindo o entendimento de Agamben 
(2007, p. 13), que o estado de exceção encaminha-se cada vez mais 
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forte a se estabelecer como paradigma de governo dominante na política 
contemporânea. O corre que o estado de exceção deveria ser uma medida 
provisória e excepcional, entretanto transformou-se em uma técnica de 
governo o que contribui com mudanças drásticas com relação da distinção 
tradicional das diversas formas de constituição, neste sentido o estado de 
exceção revela-se como um lugar de irresolução do que seria democrático 
e do absolutismo. O filósofo explica que o estado de exceção ao invés de 
fazer frente a perigos de uma forma excepcional, passa a instalar-se como 
um paradigma constitutivo da ordem jurídica. 

Castro (2015, p. 94), descreve que a inversão ocorrida por conta 
da edição de normas plenipotenciárias possibilita o executivo a se utilizar 
dos decretos com força-de-lei com poder de sobrepor à lei em stricto 
sensun, inclusive com poder de revoga-la, por sua vez acaba por inverter 
a lógica democrática, onde o legislativo tem a incumbência de representar 
o povo. No entendimento de Teixeira (2015, p. 94) o que acontece é que 
o executivo ao utilizar-se, ou como o autor trata, “ao usurpar” as funções 
do legislativo, acaba desvirtuando e enfraquecendo o regime democrático 
fazendo com que se implemente o estado de exceção como dispositivo 
capaz de capturar a vida humana o que era para ser provisório se torna 
uma técnica de governo.

5 A expansão do Direito Penal em nome da segurança pública

A sociedade na contemporaneidade vive um momento de alarde 
em torno dos riscos da criminalidade, o que acaba culminando na presença 
eficiente do controle social, o que bem preceitua Wermuth (2011, p. 31)

E, neste contexto, o Direito Penal e as instituições do sistema 
punitivo são eleitos como instrumentos privilegiados para responder 
eficazmente aos anseios por segurança, o que decorre segundo Díez 
Ripollés(2007), do entendimento de que a sua contundência e 
capacidade socializadora são mais eficazes na prevenção aos novos 
tipos delitivos do que medidas de política social ou econômicas, 
ou ainda, de medidas decorrentes da intervenção do Direito Civil 
ou Administrativo. 

Passa-se a priorizar a proteção através da punição, onde busca-se 
a segregação dos denominados grupos de risco, o que segundo Wermuth 
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(2011, p. 31) pode ser entendido sob a ótica do medo, como sentimento 
atinente a realidade atual da sociedade. Há aqui uma tendência ao 
sentimento de insegurança, pois nota-se que os meios de proteção são 
ineficazes e os poderes públicos não conseguiram encontrar uma forma 
de passar confiança a sociedade, e ao contrário, com o apelo midiático, a 
criminalidade tem se tornado a cada dia mais assustadora. Ainda, segundo 
Wermuth (2011, p. 75)

[...] não mais se considera o pequeno delinquente como um ser 
socialmente desfavorecido e marginalizado ao qual a sociedade 
estava obrigada a prestar ajuda. Pelo contrário, também sob 
efeito de equiparações conceituais equivocadas, os delinquentes 
tradicionais, independentemente da gravidade ou frequência de 
seu comportamento delitivo, são agora percebidos como inimigos 
internos, ou seja, como seres que perseguem sem escrúpulos e 
em pleno uso de seu livre arbítrio, interesses egoístas e imorais, 
à custa dos interesses legítimos da coletividade. Daí terem se 
tornado “moda” qualificações como “predador sexual”, “criminoso 
incorrigível”, assassino em série”, “jovem desalmado”, etc. as quais 
refletem o atual status social desumanizado do delinquente. 

 Neste sentido, Wermuth (2011, p. 77) relata que a repercussão 
do discurso das vítimas, normalmente de cunho vingativo, acabam 
difundindo políticas de caráter incisivo, no estilo “Lei e Ordem”, restando 
assim prejudicadas as garantias penais e processuais. Nas palavras do autor

[...] Com efeito na contemporaneidade, toda e qualquer decisão 
atinente ao controle da criminalidade é rodeada de um discurso 
politizado e altamente publicizado. Eventuais erros transformam-se 
em escândalos que podem comprometer a própria manutenção do 
poder político nas mãos daqueles que são por eles responsabilizados. 
Cada vez mais a experiência cotidiana do povo e a sua percepção 
direta da realidade e dos conflitos sociais passam a ser considerados 
fatores de primeira importância na hora de configurar leis penais e 
na aplicação dessas leis [...] (WERMUTH, 2011, p. 77).

Essa relação acaba por envolver interesses políticos, uma vez que 
com a pressão da mídia, demonstra-se necessário restaurar a confiança na 
segurança pública, como explica Garland (2008, p. 280):

Quanto maior o interesse eleitoral do crime e da punição, mais os 
partidos da situação e de oposição competem entre si para obter a 
credencial de ser duro com o crime, preocupado com a segurança 
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pública e capaz de restaurar a moralidade, ordem e disciplina, em 
face das corrosivas mudanças sociais da pós-modernidade. Na 
política criminal, o imperativo reside na reimposição de controle, 
normalmente através de meios punitivos. A população neste caso, 
apontada como mais necessitada de controle é composta por pobres 
beneficiários da rede de seguridade social, negros habitantes de 
centros urbanos e jovens marginalizados das classes trabalhadoras. 

Assim, influenciados pelos meios de comunicação e suas 
representações dos chamados “problemas sociais”, as pessoas, incutidas 
de seus medos acabam por formar consensos sobre os problemas, mas de 
uma forma que não conseguem tocar na raiz deste, é o que bem destaca 
Bourdieu, ao dizer que a mídia acaba por “ocultar mostrando”, ou seja:

Mostrando uma coisa diferente do que seria preciso mostrar caso 
se fizesse o que supostamente se faz, isto é, informar; ou ainda 
mostrando o que é preciso mostrar, mas de tal maneira que 
não é mostrado ou se torna insignificante, ou construindo-o 
de tal maneira que adquire um sentido que não corresponde 
absolutamente à realidade. (BOUDIEU, 1997, p. 24).

Parafraseando Wermuth (2011, p. 40), é possível com todo 
o exposto, dizer que ditas campanhas punitivas, sugestionam que há 
um mecanismo eficaz de controle social, o qual resulta na substituição 
das instituições de apoio às classes pobres, por casas prisionais. Neste 
diapasão, tem-se que esta forma de seletividade sócio racial, garante ao 
Estado o status de protetor das classes economicamente privilegiadas, 
contextualizando que as classes hipossuficientes buscam na delinquência, 
satisfazer seus desejos consumistas, os quais também são aflorados pela 
mídia.

Partindo desta visão deturpada acerca da real estatística punitiva 
de um país, passada pelos meios de comunicação, tem-se efetivas 
consequências como o aumento dos efetivos policiais e até mesmo a 
derrotas eleitorais, caso consigam incutir na população a idéia de que 
os governos não são capazes de garantir o controle da delinquência, o 
que acarreta na busca política, por transmitir a ideia de se transmitir o 
melhor, mantendo a credibilidade da política e a mobilização popular. 
(WERMUTH, 2011, p. 54). 

Nesse sentido, as respostas ao crime que possam ser tidas como 
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veementes, efetivas e inteligíveis são mais atraentes, ao passo que aquelas 
que possam ganhar um interpretação pejorativa são consideradas 
inconvenientes. Ou seja, o problema está mais na retórica política e 
aparência do que efetividade pratica. (GARLAND, 2008, p. 88). 

Na argumentação de Bauman (1999, p. 124), na 
contemporaneidade,

Um bocado de tensão acumula-se em torno da busca de segurança. 
E onde há tensão os investidores espertos e os corretores 
competentes com certeza reconhecerão um capital político. Apelos 
a medos relacionados à segurança estão verdadeiramente acima 
das classes e partidos, como os próprios medos. É talvez uma 
feliz coincidência para os operadores políticos e os esperançosos 
que os autênticos problemas de segurança e incerteza se tenham 
condensado na angustia acerca da segurança; pode-se supor que os 
políticos estejam fazendo algo acerca dos primeiros exatamente por 
vociferarem sobre esta última.

 O Direiro Penal adquire pelo todo exposto, uma característica 
de “arma política”, conforme refere Wermuth (2011, p. 54), pois serve de 
elo de comunicação, uma vez que ele garante aos problemas sociais uma 
análise especifica, de acordo com o seu tipo, seguindo a linha categórica e 
analítica do discurso penal. 

Percebe-se, com isso, o surgimento de um certo “populismo 
punitivo”, o qual segundo Callegari e Motta (2007, p. 17), “pode ser 
definido como aquela situação em que considerações eleitorais primam 
sobre as considerações de efetividade”. Os autores ainda referem (2007, p. 
18) “ que o discurso político quase nunca reflete as medidas necessárias, 
embora aparentemente demonstre aos cidadãos certa tranquilidade, que 
poderá advir das aprovações das medidas propostas”. Wermuth (2011, p. 
57) ainda aduz que,

Entre as razões principais da utilização política do Direito Penal 
encontra-se o fato de que, por meio dele, o legislador adquire uma 
“boa imagem” em face da sociedade, na medida em que, a partir 
de decisões político-criminais irracionais atende às demandas 
sociais por segurança, obtendo, assim, reflexamente, um grande 
número de votos. Não obstante isso, a utilização do Direito Penal 
representa a alternativa mais “barata” na hora de articular soluções 
para problemas sociais, visto que as medidas e programas sociais 
sempre são mais custosos do ponto de vista financeiro. 
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 Com efeito, Andrade (2015), aduz que desde o momento 
que o Estado assumiu o monopólio da violência, caracterizado pelo 
poder de dominação na sociedade, o sistema penal assumiu o papel 
de institucionalização desta violência, tornando-se assim instrumento 
principal de controle e domínio, e de poder político, precisando então 
recorrer a justificativas dentro de saberes e ideologias para tornar aptas 
para efetivação deste controle social. Para Andrade (2015, p. 178),

[...] uma característica do controle social formal é a de requerer 
não apenas a definição do objeto do controle, mas a justificação 
dos meios empregados para fazê-lo, de modo que suas ações 
(especialmente as coercitivas) devem receber uma fundamentação 
racional, e esta constitui o seu marco de legitimação, já que supõe 
uma aceitação societária destes instrumentos [...]. 

 O sistema penal, operacionalizado dentro do seu aparato 
judicial, policial e prisional, aparece como o garantidor da ordem social, 
protegendo os bens jurídicos e por consequência transmitindo a imagens 
de bem estar comum, pois utiliza-se da pena como forma de retribuir o 
mal causado, e também de prevenção dos crimes. (ANDRADE, 2015, p. 
182).

É dentro deste contexto, onde se atribui ao Direito Penal tal 
responsabilidade, que Wermuth (2011) trabalha a questão da seletividade 
do sistema penal punitivo brasileiro, pois segundo o autor, em que pese 
o Estado tenha garantido o direito de atuar de forma repressiva sobre 
qualquer habitante, este se estrutura para operar “quando e contra quem 
decidem” (WERMUTH, 2011, p. 115).

Andrade (2015), assevera que não é exaurida a tipicidade das 
condutas delituosas com a norma e sua aplicação aos casos concretos, 
do contrário, os agentes penais gozam de uma vasta margem de 
discricionariedade. Isto se comprova segundo a autora, devido aos 
estudos pela criminologia das estatísticas criminais, principalmente no 
que concerne aos chamados “crimes de colarinho branco”, pois acabou 
por constatar-se que “nem todo delito cometido é perseguido; nem todo 
delito perseguido é registrado; nem todo delito registrado é averiguado 
pela polícia; nem todo delito averiguado é denunciado; nem toda 
denúncia é recebida; nem todo recebimento termina em condenação” 



72  
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos

(ANDRADE, 2015, p. 262-263).
Partindo desse pressuposto, e comparando com o fato de se ter 

como clientela do sistema penal em sua grande maioria, quase exclusiva, 
pessoas economicamente hipossuficientes, Wermuth (2011) aduz que 
“não existe um processo de seleção de condutas criminosas, mas sim 
de pessoas que receberão o rótulo de ‘delinquentes’”. O que se dá pelo 
fato de que os grupos economicamente dominantes, conseguem impor 
ao sistema uma impunidade praticamente absoluta, visto que, os tipos 
penais relacionam-se quase que exclusivamente com os bens jurídicos 
que estas camadas dominantes economicamente pretendem preservar 
(WERMUTH, 2011, p. 117).

Wermuth referindo-se ainda ao caráter seletivo com que se dá a 
atuação do sistema penal, afirma que, antes de se pensar em combater 
a criminalidade, busca-se o isolamento de grupos humanos, por sua 
configuração socioeconômica, impróprios ao bem estar social. Segundo 
o autor, 

[...] essa seletividade é pautada em estereótipos que, geralmente 
associados às pessoas mais pobres, reforçam as desigualdades 
sociais, uma vez que operam claramente em benefício das pessoas 
que exibem os estigmas da respeitabilidade dominante e em 
desvalor dos que exibem os estigmas da associabilidade e do crime, 
ou seja, das chamadas “classes perigosas”. (WERMUTH, 2011, p. 
117-118).

Usando-se do que trabalha Streck (1998), é de clara percepção, a 
intenção do legislador penal ao dar prioridade aos crimes de proteção da 
propriedade, em detrimento até da pessoa humana, pois este é o maior 
interesse das classes economicamente privilegiadas. O autor faz destaque 
a estas distinções ao relatar que, 

o ato de alguém furtar uma bolsa, um relógio ou uma camisa, 
será apenado, de acordo com o artigo 155 do Código Penal, com 
uma pena que varia de um a quatro anos de reclusão e multa. 
Paradoxalmente, se o furto de um bem móvel recebe do Estado 
uma punição tão drástica, o mesmo não se pode dizer no tocante 
à integridade física do cidadão. Com efeito, a ofensa à integridade 
corporal é sancionada pelo Código Penal com uma pena de três 
meses a um ano de detenção, a qual, na prática, dificilmente 
ultrapassa a seis meses, resultando simplesmente, em substituição 
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por multa, em geral não mais do que algumas dezenas de reais. Já 
o abandono de uma criança recém-nascida, tipificado no artigo 
134 do Código Penal, sujeita o infrator a uma pena que varia de 
seis meses a dois anos. Desse modo, a simples subtração de um 
relógio é castigada com o dobro do rigor do que o abandono de um 
infante. (STRECK, 1998, p. 31).

A massa carcerária neste sentido, segundo entendimento de 
Bauman (1999) é composta de consumidores falhos, representantes 
oficiais das classes perigosas, pois segundo o autor são “carecedores 
do dinheiro necessário para a inclusão e ao mesmo tempo criam uma 
demanda que não é capaz de ser suprida pela indústria” (BAUMAN, 
1998, p. 53).

Wermuth explana que a pobreza já não é mais composta por uma 
“reserva de mão de obra barata”. Trata-se de pessoas sem utilidade dentro 
dos interesses estatais, e sua presença se torna um risco para aqueles que 
estão incluídos dentro do sistema econômico. Eles então precisam ser 
excluídos, segregados, de forma que não interfiram na “pureza da vida 
consumista” (WERMUTH, 2011, p. 124).  

Dornelles (2003) bem refere a existência no Brasil um modelo 
de ordenamento social onde se tem atribuído o medo e a insegurança à 
delinquência das classes consideradas perigosas, criando uma espécie de 
consenso social de que hajam politicas repressivas e mais severas contra as 
classes populares desprivilegiadas.

Conforme Wermuth (2011) no Brasil, as penas não tem um 
caráter meramente de defesa da sociedade, buscando a prevenção e a 
não reincidência delitiva, mas busca-se a colocação de cada núcleo social 
no lugar que lhe foi determinado pelo sistema produtivo, e pelo código 
social a ele atribuído, e que estes estejam conformados dentro destas suas 
castas sociais. 

6 Considerações finais

O presente capítulo teve por escopo analisar relação que se 
estabelece entre a biopolítica e o biopoder com os direitos humanos no 
campo das políticas de segurança pública, e em que medida o paradigma 
que orienta as políticas de segurança pública brasileira contemporânea 
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pode ser associado ao biopoder e à biopolítica característicos de um Estado 
de Exceção, com a consequente promoção de cesuras entre as vidas que 
merecem ser respeitadas e aquelas que não merecem consideração porque 
transformadas em “vidas supérfluas” na gestão calculista da vida.

A partir dos dados da pesquisa demonstrou que o controle social 
exercido pelo Estado através da biopolítica e biopoder está sendo utilizado 
como uma estratégia de controle social, definindo o lugar que cada ser 
humano deve ocupar dentro da sociedade Capitalista.

É neste sentido que o Direito Penal acabou por ser eleito, como a 
forma de legalizar as estratégias governamentais, sendo expressada a ideia 
de que, com a sua ampliação, a expansão delitiva reduziria, apresentando 
a tese de que a pena teria um efeito de solucionar todos os problemas 
enfrentados pela sociedade.

Utiliza-se do direito a Segurança Pública como justificativa, a 
fim de promover a segurança do Estado e dos cidadãos considerados de 
bem, em uma ótica Capitalista cidadão de bem é aquele que tem poder 
de consumo, criando assim um Estado de Exceção em relação àqueles 
indivíduos que não se mostram adequado ao modelo de ordenamento 
social por não possuírem poder de consumo passando a trata-los como 
inimigos deixando-os em uma zona anômala que seria em um lugar onde 
não existe direito um vazio de lei, excluindo este do direito, entretanto 
estando ao alcance deste.

A mídia e seu apelo social, também se apresenta neste contexto 
como forte influenciadora no que tange a criação e concepção legislativa, 
uma vez que são formadores de opinião, incutindo conceitos dentro dos 
núcleos sociais sobre criminalidade. A constante carga de informações 
mostrando cenas de violência, transmite e aguça o medo e a insegurança 
dentro da sociedade, fazendo com que a população insegura, clame por 
medidas punitivas mais severas.

Este estudo procurou demonstrar que o Estado, ao criar um 
Estado de Exceção como paradigma de governo, exerce o controle 
social através da biopolítica e o biopoder, não estando respeitando e 
promovendo os Direitos Humanos, muito menos a dignidade da pessoa 
humana. O Estado está apenas excluindo determinadas castas sociais 
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as quais possuem parcos recursos e nenhum poder de consumo, como 
se estivesse colocando estes em um tipo de deposito de lixo humano, 
presídios, passando a ser marginalizados pelo poder hegemônico, tratando 
estes como inimigos do Estado. 

A importância do presente trabalho foi de demonstrar que 
o Estado de exceção, o que deveria ser provisório, acaba sendo um 
paradigma de governo, e o uso do controle social exercido pelo Estado 
através da biopolítica e biopoder acabam se tornando uma técnica de 
governar permanente. Com a análise realizada, buscou-se a constatação 
de que o Estado ao se utilizar da biopolítica e biopoder, lança mão de uma 
estratégia a fim de controlar a sociedade em sua forma de organização 
social, e no controle de suas castas sociais, definindo o lugar que estas 
devem ocupar dentro da sociedade baseando-se através do seu poder de 
consumo, passando a dizer qual vida vale apena e qual vida pode ser 
desprezada.
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A RESTITUIÇÃO DE VALORES ORIUNDOS 
DA REVOGAÇÃO DA TUTELA EM AUXÍLIO 

DOENÇA E O POSICIONAMENTO DOS 
TRIBUNAIS DE SOBREPOSIÇÃO BRASILEIROS

Amanda Poraths da Luz Obino de Abreu
Aline Antunes Gomes

1 Considerações iniciais

Diante das decisões que revogam a tutela antecipada e 
determinam a restituição dos valores recebidos a título de 

auxílio doença, inicia-se um dilema a ser enfrentado pela parte, tendo 
em vista o conflito estabelecido com os princípios da dignidade da pessoa 
humana, da irrepetibilidade dos alimentos e da boa-fé do beneficiário, bem 
como da segurança jurídica, em face da inconsistência no posicionamento 
do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) quanto às decisões. Necessário, portanto, fazer uma análise acerca 
dos posicionamentos firmados pelos referidos tribunais e os efeitos que 
decorrem dos entendimentos adotados. 

Perante esse contexto, a pesquisa possui a seguinte problemática: 
a decisão que revoga a tutela antecipada e determina a restituição dos 
valores referentes ao auxílio doença pela parte requerente vai de encontro 
aos princípios da dignidade da pessoa humana, da irrepetibilidade dos 
alimentos e da boa-fé do beneficiário? E, ainda, como ficará a questão da 
segurança jurídica, em face da divergência no posicionamento do STF e 
do STJ quanto às decisões?

Assim, faz-se necessário analisar as decisões do STJ e do STF que 
determinam a restituição dos valores do auxílio doença, em razão da 
revogação da tutela antecipada, frente aos princípios da irrepetibilidade 
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dos alimentos e da boa-fé do beneficiário.
Nesse sentido, a resposta para a indagação desta pesquisa 

compreende o entendimento de que na medida em que houve a 
necessidade por parte do requerente de acionar o Poder Judiciário para 
haver seu direito de receber o auxílio previdenciário, em razão de seu 
estado de saúde, devidamente amparado por laudos e perícias médicas, 
que comprovam a boa-fé, à luz da Constituição Federal de 1988 os valores 
percebidos são caracterizados como alimentares, motivo pelo qual deve 
ser aplicada a irrepetibilidade deles.

Com relação à estrutura da pesquisa, inicialmente será 
apresentado o conceito e o procedimento para a concessão do benefício 
do auxílio doença, após; abordar-se-á a questão da violação dos princípios 
da dignidade da pessoa humana, da irrepetibilidade dos alimentos, da 
boa-fé do beneficiário e do acesso à justiça em razão da restituição dos 
valores oriundos da revogação da tutela em auxílio doença, para, assim, 
ser discutido o posicionamento dos tribunais, em especial o Supremo 
Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como 
o impacto causado em face da segurança jurídica.

A presente pesquisa obteve seu desenvolvimento a partir do 
método qualitativo bibliográfico. O método de pesquisa abordado é 
o hipotético-dedutivo. Quanto ao método de procedimento adotado 
têm-se o comparativo, em razão de que o estudo e análise partiram de 
informações concretas e bibliográficas, para tornar possível a aplicação da 
dedução dos elementos de caráter abstrato e geral.

2 Noções gerais acerca do procedimento para concessão do auxílio 
doença

Neste tópico há uma abordagem acerca do benefício 
previdenciário do auxílio doença, a forma como foi instituído e quais as 
legislações vigentes que o regulamentam. Além disso, discute-se acerca 
do funcionamento do procedimento administrativo para que haja a 
concessão do auxílio doença e as possíveis causas que ensejam a resposta 
negativa de sua liberação, caso em que o beneficiário poderá requerê-lo 
judicialmente.
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Em um primeiro plano, cabe mencionar que a Previdência Social é 
uma espécie do gênero Seguridade Social, porquanto este último se divide 
em três espécies, quais sejam: saúde1, assistência social2 e previdência 
social3 (NEGRINI, 2018).

A Previdência Social é um dos direitos sociais elencados no artigo 
6º da Constituição Federal de 19884, e consiste em um seguro social de 
caráter contributivo. Conforme menciona Mussi (2007, p. 77): 

São obrigatoriamente contribuintes do sistema previdenciário 
o empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, 
o contribuinte individual e o segurado especial. Além dos 
contribuintes obrigatórios, destaca-se o contribuinte facultativo, 
que é aquele que contribui por vontade própria, já que a lei não o 
obriga. Na posição de dependentes do segurado são relacionados: 
I- o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 
emancipado de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 
anos ou inválido (dependentes de primeira classe); II- os pais 
(dependentes de segunda classe); III- o irmão não emancipado, 
de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido 
(dependente de terceira classe).

Assim, para que o contribuinte obtenha o direito de receber 
determinado benefício da previdência social, é necessário que seja segurado 
no sistema e preencha os requisitos dispostos em lei, em conformidade 
com o benefício pleiteado5.

1 Prevista nos artigos 196 e 200 da Constituição Federal e na Lei nº 8.080/90.
2 Elencada nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal, nos artigos 88 a 93 da Lei nº 

8.213/91 e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), nº 8.742/93.
3 Disposta no artigo 201 da Constituição Federal de 1988, nas Leis nº 8.212/91 (custeio 

da Previdência) e nº 8.213/91 (disciplina os benefícios), bem como no Decreto nº 
3.048/99.

4 Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

5 Para que ocorra a aquisição da qualidade de segurado é preciso que haja a inscrição e filiação 
do indivíduo na previdência social. A inscrição gera o cadastro no regime previdenciário 
e os segurados são identificados pelo Número de Identificação do Trabalhador (NIT). 
Nas palavras de Mussi (2007, p. 103), o NIT “[...] é único, pessoal e transferível e, para 
os segurados cadastrados no PIS/PASEP (Programa de Integração Social/Programa de 
Formação de Patrimônio do Servidor Público), não cabe novo número de identificação 
[...]”. Dessa forma, uma vez cadastrado o segurado será identificado ou pelo NIT ou 
pelo número do PIS/PASEP, observando-se que cada tipo de segurado terá a sua forma 
específica de realizar a inscrição.
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Já a filiação, disposta no artigo 20 do Decreto nº 3.048/19996, 
consiste no vínculo jurídico entre o segurado e a previdência, porquanto 
inexiste relação de seguro social ante a prévia filiação, a qual se dá de forma 
automática aos segurados obrigatórios, em razão do exercício da atividade 
laborativa e remunerada; e com o início da inscrição formalizada com 
o primeiro pagamento da contribuição social em relação aos segurados 
facultativos. Além disso, o segurado deverá observar que em algumas 
situações haverá um período mínimo de filiação para obtenção de 
determinados benefícios. Conforme Castro e Lazzari (2017, p. 120):

[...] o período de filiação se estende ainda que o segurado perca 
sua atividade laborativa, que o enquadrava como tal, durante certo 
tempo; este lapso é chamado de “período de graça”, porque, neste 
período, o indivíduo mantém a qualidade de segurado, embora 
não esteja contribuindo para o regime. 

Observados os requisitos legais e realizados os trâmites 
administrativos de inscrição e filiação no regime previdenciário, o 
segurado tem direito a pleitear os benefícios aos quais faz jus, dentre eles 
o benefício do auxílio doença, objeto de estudo da presente pesquisa 

O auxílio-doença é um benefício concedido àquele segurado que 
se encontra impedido de exercer seu labor, seja em razão de doença ou de 
algum acidente sofrido, ou ainda, em virtude da recomendação médica, 
porquanto a doença ou enfermidade relaciona-se a alteração ou falta de 
saúde (CASTRO; LAZZARI, 2017).

A Lei nº 8.213/91 regulamenta o referido benefício previdenciário 
e esclarece em seu artigo 60, parágrafo 3º, que “durante os primeiros 
quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo 
de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu 
salário integral.” Desta forma, somente decorridos mais de quinze dias do 
afastamento da atividade em virtude da enfermidade do segurado é que 

6 Art. 20. Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para 
a previdência social e esta, o qual decorrem direitos e obrigações. § 1º A filiação à 
previdência social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para 
os segurados obrigatórios, observado o disposto no § 2º, e da inscrição formalizada com 
o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. § 2º A filiação do 
trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física por prazo de até dois meses 
dentro do período de um ano, para o exercício de atividades de natureza temporária, 
decorre automaticamente de sua inclusão na GFIP, mediante identificação específica.
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o empregador se eximirá da responsabilidade imposta pelo legislador. A 
partir do décimo sexto dia de incapacidade laboral é que lhe será devido 
o benefício previdenciário do auxílio doença. 

Conforme ressalta Mussi, (2007, p. 143), “é traçada uma linha 
divisória: a natureza jurídica de proteção ocorrida ao empregado doente 
nos quinze primeiros dias consecutivos é trabalhista, passando à natureza 
previdenciária a partir do décimo sexto dia”.

Outro ponto a destacar da Lei nº 8.213/91 é o fato de que no 
parágrafo 4º do artigo 607 ficou estabelecido que será encarregado a 
empresa ou empregador que dispor de serviços e/ou atendimento médico 
próprio ou por convênio a realização de exame médico e o abono das 
faltas referentes a este período, razão pela qual o segurado somente será 
encaminhado à perícia médica da previdência se a incapacidade durar 
mais de quinze dias. 

Do texto normativo depreende-se que a intenção do legislador foi 
amenizar a demanda de perícias médicas a serem realizadas em caso de 
incapacidade laborativa do segurado, uma vez que a responsabilidade da 
previdência social só terá início a partir do décimo sexto dia. Anterior a 
este período, a responsabilidade recairá ao empregador (MUSSI, 2007).

No entanto, nos termos do artigo 75, parágrafo 4º, do Decreto 
nº 3.048/998, caso o segurado se afaste da atividade laborativa devido 
ao mesmo fato gerador dentro de 60 (sessenta) dias após a cessação do 
auxílio doença, e tendo a empresa cumprido com sua obrigação até o 
décimo quinto dia, terá direito ao auxílio doença a partir da data do novo 
afastamento.

Da mesma forma, em conformidade com o disposto no parágrafo 
5º, do artigo 75 do Decreto nº 3.048/999, se o empregado usufruiu de 

7 Art. 60. [...] § 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, 
terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido 
no § 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social 
quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias.

8 Art. 75. [...] § 4o Se o segurado empregado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho 
durante quinze dias, retornando à atividade no décimo sexto dia, e se dela voltar a se 
afastar dentro de sessenta dias desse retorno, em decorrência da mesma doença, fará jus 
ao auxílio doença a partir da data do novo afastamento. 

9 Art. 75. [...] § 5º Na hipótese do § 4º, se o retorno à atividade tiver ocorrido antes de 
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apenas dez dias pagos pela empresa, e dentro de 60 (sessenta) dias se 
afaste das atividades pela mesma enfermidade, a empresa/empregador 
somente irá se responsabilizar pelos cinco dias restantes, pois após isto, 
a responsabilidade será do Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo 
Mendonça (2018, p. 127):

Imaginemos, por exemplo, um segurado que ficou incapacitado 
inicialmente por 20 dias. Ele receberá 5 dias de benefício, pois os 
primeiros 15 dias quem paga é a empresa. Imaginemos agora que, 
10 dias depois, ele ficou incapacitado por mais 20 dias. Agora a 
empresa não irá pagar os 15 dias, ele receberá direto do INSS mais 
20 dias de benefício.

Assim, tanto o segurado quanto o empregador encontram-se 
amparados pela legislação vigente, porquanto restam resguardados seus 
direitos, a fim de que nenhum dos lados seja demasiadamente penalizado 
com a obrigação que lhe recaia. 

No procedimento administrativo, o requerimento não precisa 
ser formalizado, de modo que este pode ser realizado pelo segurado de 
maneira oral, seja pessoalmente na agência do INSS ou pela Internet. 
A partir deste momento, será agendada a perícia para fins de averiguar 
a possibilidade de concessão do benefício ao qual o segurado faz jus 
(GUELLER, 2008).

A obtenção do auxílio doença dependerá do conhecimento por 
parte da Autarquia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acerca 
da incapacidade do segurado, que deverá ser comprovada por meio de 
perícia médica realizada pelo perito da Previdência Social. O pedido 
deve ocorrer após decorridos os quinze dias iniciais do afastamento, cuja 
responsabilidade recai sobre a empresa (CASTRO; LAZZARI, 2017).

No entanto, o entendimento normativo retirado da Súmula 
nº 72 da Turma Nacional de uniformização dos Juizados Especiais 
Federais (TNU, 2013)10 pressupõe que se comprovado pelo segurado sua 

quinze dias do afastamento, o segurado fará jus ao auxílio-doença a partir do dia seguinte 
ao que completar aquele período. 

10 Turma Nacional de uniformização dos Juizados Especiais Federais. Súmula nº 72, 
de 08 de março de 2013. É possível o recebimento de benefício por incapacidade 
durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando 
comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época 
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incapacidade no lapso temporal em que realizou a atividade remunerada, 
poderá fazer jus ao benefício. A renda mensal inicial do referido benefício 
compreende o patamar de 91% do salário (SOUZA, 2008).

A condição a ser observada pelo segurado do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), a fim de receber o benefício do auxílio-
doença, é o cumprimento do período de carência equivalente a 12 
(doze) contribuições mensais. Contudo, há uma ressalva para os casos 
em que o segurado for empregado, trabalhador avulso, segurado especial 
e empregado doméstico, e se encontrar incapacitado devido a acidente 
de qualquer natureza ou causa, doenças ocupacionais ou as que estejam 
previstas no artigo 151 da Lei nº 8.213/199111, exceções que dispensam 
o período de carência (CASTRO; LAZZARI, 2017). 

Todavia, não haverá concessão do benefício se o segurado, 
anteriormente à filiação ao RGPS, era portador da debilidade que o 
incapacitava, salvo nos casos em que a situação progrediu ou se agravou 
depois de iniciar a atividade laborativa que o vinculou ao regime 
(CASTRO; LAZZARI, 2017).

No caso de haver a negativa por parte da autarquia do INSS para 
a concessão do benefício previdenciário, caberá ao segurado o legítimo 
interesse processual em razão de sua pretensão negada, a fim de obter pela 
via judicial o benefício ao qual faz jus.

A competência judicial para demandas previdenciárias cabe à 
Justiça Federal, uma vez que deve conhecer e julgar as ações que tenham 
no polo passivo autarquias federais, como o INSS e cujo objetivo seja 
a concessão dos benefícios de auxílio-acidente, auxílio doença e de 
aposentadoria por invalidez, a não ser que o motivo da incapacidade 

em que trabalhou. Disponível em: http://www.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.
php?nsul=72&PHPSESSID=qo76cbufdn3mn8c1g1jdtfteb0. Acesso em: 15 set. 2018.

11 Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26, 
independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao 
segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose 
ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia 
maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença 
de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou 
contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. 
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esteja atrelado a acidente de trabalho, doença profissional ou de trabalho, 
quando a competência para conhecer e julgar as referidas situações recairá 
à justiça estadual (ALENCAR, 2018).

Ressalta-se, contudo, que a Constituição Federal de 1988 tornou 
possível o julgamento pelo juízo estadual das ações que envolvem a 
previdência social e segurados, nos casos em que no domicílio não tenha 
juízo federal, conforme disposição do artigo 109, parágrafo 3º: 

Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 
domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem 
parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a 
comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa 
condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também 
processadas e julgadas pela justiça estadual.

Desta forma, em que pese a competência federal para conhecer 
e julgar as ações previdenciárias possa ser transferida à esfera estadual, o 
reexame necessário da sentença e o recurso voluntário das partes deverão 
ser encaminhados ao Tribunal Regional Federal e não ao Tribunal de 
Justiça.

Com relação a análise do mérito dos pedidos judiciais de auxílio 
doença, Souza (2018, p. 42) destaca que: 

As controvérsias sobre estes benefícios estão praticamente limitadas 
à comprovação dos requisitos legais, sem maiores construções 
doutrinárias ou jurisprudenciais, visto que a incapacidade é 
verificada por médico perito nomeado pelo Juízo, sendo muito 
difícil para o magistrado afastar as conclusões do laudo pericial, 
ainda que permitido pelo Código de Processo Civil (livre 
convencimento do magistrado sobre as provas produzidas).

Desse modo, o magistrado deverá observar o resultado do laudo 
médico realizado pelo perito judicial, a fim de fundamentar sua decisão 
na real situação de saúde do segurado, para proferir uma sentença 
judicial pautada na justiça e na dignidade humana, de forma a abordar 
as necessidades requeridas e proporcionar à parte a qualidade de vida que 
todo indivíduo da sociedade tem direito.

Destaca-se, ainda, que no pedido judicial do benefício, o segurado 
poderá requerer que a sua concessão ocorra por meio de tutela antecipada, 
tendo em vista a necessidade de urgência do direito pleiteado, bem como 
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em razão do caráter alimentar da verba discutida. Caso contrário, a parte 
somente terá sua pretensão analisada por ocasião da prolação da sentença.

Assim, a regra nas lides judiciais é de que a parte obtenha a 
procedência ou improcedência de seu pedido inicial após ser proferida 
a sentença ou acórdão. Decorrida toda a instrução processual, e 
oportunizado o contraditório e a ampla defesa às partes, o Juízo estará 
apto para decidir a respeito da matéria discutida. Contudo, verifica-se 
que a antecipação dos efeitos da tutela revela-se uma exceção à cognição 
exauriente (DESTRO, 2018).

Entretanto, em que pese a concessão da antecipação dos efeitos 
da tutela seja realizada diante da cognição perfunctória do magistrado, 
a aplicação do referido instituto dependerá da comprovação, no caso 
concreto, das hipóteses legais que a regulamentam, ao passo que a tutela 
jurisdicional conferida, ainda que de maneira provisória, respeite sua 
natureza limitadora e de forma moderada, haja vista ser exceção à regra 
(SÁ, 2013).

Conforme disposto no caput do artigo 294 do Código de Processo 
Civil12, a tutela pode ser classificada em urgência ou evidência de acordo 
com sua fundamentação. A tutela antecipada de urgência encontra 
fundamento legal no artigo 300 do Código de Processo Civil13, e para 
que seja concedida pelo juízo, a parte deverá demonstrar a probabilidade 
e verossimilhança de seu direito, como também o perigo de dano ou risco 
ao resultado útil do processo (ZANELLA, 2017).

Dessa forma, para que o juiz defira a liminar postulada, a parte 
deverá instruir a peça processual com elementos capazes de comprovar 
que caso a pretensão perquirida não seja concedida de maneira imediata, 
ocorrerá evidente perigo de dano de difícil ou impossível reparação à parte 
requerente. Razão pela qual estará estampada a urgência da concessão do 
pedido (DESTRO, 2018).

12 Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência
13 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 
1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real 
ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo 
a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. 
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 
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Já a forma de tutela antecipada de evidência está elencada no artigo 
311 do Código de Processo Civil14 e ao contrário da fundamentação da 
tutela descrita anteriormente, esta dispensa a demonstração de urgência, 
porquanto sua concessão implicará na presença de pelo menos um dos 
seguintes requisitos: abuso do direito de defesa ou manifesto propósito 
protelatório da parte; as alegações de fato puderem ser comprovadas 
apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 
repetitivos ou em súmula vinculante; se tratar de pedido reipersecutório 
fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso 
em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 
cominação de multa; a petição inicial for instruída com prova documental 
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não 
oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 

Ainda, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 294 
a divisão da tutela de urgência em quatro espécies, quais sejam cautelar 
ou antecipada e antecedente ou incidente. Quanto às primeiras, Destro 
(2018, p. 20) menciona que “a tutela provisória permite a prolação de 
uma decisão que satisfaça ou acautele o direito, ou seja, que viabilize a 
realização e fruição do direito pela parte (tutela satisfativa) ou garanta que 
essa fruição possa ocorrer em momento posterior (tutela cautelar)”.

Assim, a tutela antecipada aufere a satisfação do direito perquirido, 
porquanto enseja a antecipação da concessão do pedido exposto de 
forma específica na peça inicial, seja de forma parcial ou total, diante 
da comprovação de perecimento do direito da parte, o que somente 
ocorreria após a prolação da decisão definitiva. É realizada no próprio 
processo cognitivo (SÁ, 2013). 

Em contrapartida, a tutela cautelar dependerá da formação de ação 

14 Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de 
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I- ficar caracterizado o 
abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II- as alegações 
de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada 
em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III- se tratar de pedido 
reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso 
em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; 
IV- a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos 
do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
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própria para atingir sua finalidade, haja vista que a situação tida como de 
risco, relaciona-se com uma execução ou certificação do direito material, 
e para assegurar o direito pleiteado se faz necessária uma providência, 
a qual se distingue do pedido inicial, para que resguarde o provimento 
cujo efeito somente será atingido com a sentença final (DESTRO, 2018). 
Nesse sentido, Sá (2013, p. 14) ressalta:

A definição que melhor se enquadraria como forma de distinção 
das duas é que mesmo ambas tendo caráter de provisoriedade, a 
cautelar, diferente da antecipação da tutela, vem apenas assegurar 
o resultado útil do processo. Em resumo: por meio da segunda 
o autor obterá o que pleiteia, adquirindo somente ao final do 
processo, já a primeira não é capaz de satisfazer tal direito.

Quanto às duas outras espécies de tutela de urgência, sua 
incidência diz respeito ao momento de sua concessão, sendo que a tutela 
provisória antecedente ocorrerá anteriormente ao ajuizamento da ação, a 
qual tem por objetivo adiantar os efeitos requeridos, sejam satisfatórios 
ou acautelatórios, e a tutela provisória incidental é aquela requerida 
dentro do próprio processo em que foi ou será pleiteada a tutela definitiva 
(DESTRO, 2018).

Outro ponto importante está disposto no parágrafo 3º, do artigo 
300, do Código de Processo Civil15, que estabelece como requisito para 
a concessão da tutela antecipada a existência da possibilidade de reverter 
os efeitos da decisão que a concede, sob pena de ensejar a determinação 
da própria tutela final, com força de definitividade (MARTINS, 2018). 

Dessa forma, o deferimento da tutela antecipada para conceder 
o auxílio doença à parte requerente poderá ser alterada quando do 
julgamento improcedente da demanda. A discussão, no entanto, pauta-se 
na necessidade de devolução dos valores recebidos por meio da concessão 
da tutela liminar, situação que será discutida na seção subsequente.

15 Art. 300. [...] § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
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3 A (im)possibilidade de restituição dos valores percebidos em auxílio 
doença a partir do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, 
da boa-fé do beneficiário e da dignidade da pessoa humana, e do 
posicionamento do STJ e do STF

Esta seção discute se as decisões que revogam a tutela antecipada 
e determinam a restituição dos valores provenientes do auxílio doença, 
apresentam uma ofensa aos princípios constitucionais e do processo civil, 
como a dignidade da pessoa humana, a irrepetibilidade dos alimentos e a 
boa-fé do beneficiário, uma vez que a Constituição Federal de 1988 dispõe 
que a previdência social é um direito social de natureza alimentar, razão 
pela qual o benefício previdenciário torna-se irrepetível, porquanto está 
diretamente ligado ao direito à vida e à própria concepção da dignidade 
da pessoa humana. Além disso, há uma abordagem do posicionamento 
adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de 
Justiça frente a temática da restituição dos valores.

A Constituição Federal, em seu artigo 100, parágrafo 1º16, prevê 
a natureza alimentar dos benefícios previdenciários, os quais constituem 
uma obrigação de trato sucessivo, uma vez que seu direito em haver o 
pagamento não finda com uma única prestação, mas se renova a cada 
mês, quando o beneficiário recebe o auxílio doença, o que caracteriza a 
sua natureza alimentar (MARTINS, 2018).

Para Zanella (2017), as obrigações alimentares decorrem da 
necessidade que possui o alimentando em decorrência de não conseguir 
manter sua sobrevivência, que por vezes é ocasionado pela questão de 
capacidade, idade, saúde etc. Martins (2018, p. 12) afirma que:

Os alimentos compreendem um rol de prestações que satisfazem 
as necessidades daqueles que não podem provê-las, tais como 
gastos com alimentação, moradia, transporte, vestuário, educação 
e saúde. Essa hipossuficiência decorre das desigualdades sociais 
causadas pela conjuntura econômica e social. Nesse ponto, 

16 Art. 100. [...] § 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes 
de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios 
previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade 
civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência 
sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.
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impende mencionar a relação entre a intervenção do Estado e a 
dignidade da pessoa humana [...]

Assim, em razão da natureza alimentar que revestem os 
benefícios previdenciários, é possível aplicar a este contexto o princípio 
da irrepetibilidade dos alimentos, o qual preconiza que não haverá 
devolução dos alimentos por se tratar de prestação percebida para garantir 
a manutenção do direito à vida, principiologia que está intimamente 
ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana (MARTINS, 2018).

A dignidade humana é um dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil, conforme previsão do artigo 1º do texto constitucional17, e traz 
uma ideia de mínimo existencial para os indivíduos, a fim de que estes 
consigam alcançar as garantias fundamentais que são básicas para uma 
vida com dignidade. Sobre a questão da garantia do mínimo existencial, 
cabe transcrever a concepção de Sarlet (2012, p. 408), o qual menciona 
que:

[...] a noção de mínimo existencial, compreendida, por sua 
vez, como abrangendo o conjunto de prestações materiais que 
asseguram a cada indivíduo uma vida com dignidade, que 
necessariamente só poderá ser uma vida saudável, que corresponda 
a padrões qualitativos mínimos, nos revela que a dignidade da 
pessoa atua como diretriz jurídico-material tanto para a definição 
do núcleo essencial, quanto para a definição do que constitui a 
garantia do mínimo existencial, que, na esteira de farta doutrina, 
abrange bem mais do que a garantia da mera sobrevivência física, 
não podendo ser restringido, portanto, à noção de um mínimo 
vital ou a uma noção estritamente liberal de um mínimo suficiente 
para assegurar o exercício das liberdades fundamentais. 

A efetividade dos direitos fundamentais, nesse sentido, depende 
da disponibilização dos recursos materiais e humanos, que devem zelar 
pelo interesse da maioria em detrimento do interesse particular. Contudo, 
sua aplicação não é algo tão simples, pois é necessário considerar o 
equilíbrio entre a proporcionalidade e a razoabilidade daquele direito a 
ser efetivado18.

17 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana; [...]

18 Ora, se o Estado atrai para si a responsabilização de garantir que os indivíduos que 
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Cabe destacar, nesse ínterim, que prevalecerá o princípio da 
irrepetibilidade dos alimentos quando ocorrer confrontos com outras 
normas dispostas no ordenamento jurídico, ou seja, a aplicabilidade 
do princípio da supremacia do interesse público será sobreposto pela 
irrepetibilidade dos alimentos, tendo como fundamento a dignidade da 
pessoa humana (MARTINS, 2018). 

Quanto à irrepetibilidade das verbas previdenciárias, é importante 
destacar o voto do Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz no 
julgamento da apelação cível nº 5029103-95.2017.4.04.9999/SC, 
ocorrido em 3 de outubro de 2018: 

É justamente em função da natureza alimentar do benefício 
previdenciário, este genuíno direito humano e fundamental, 
que a revogação da tutela jurisdicional provisória, dispensada 
para a proteção do hipossuficiente contra riscos de subsistência, 
não implica a devolução de valores que, recebidos de boa-fé, se 
presumem consumidos para a manutenção do beneficiário. A 
exigência de devolução do que se presume ter sido exaurido 
para a manutenção da subsistência do hipossuficiente, viola, 
decisivamente, o princípio da proporcionalidade.

As decisões que determinam a restituição dos valores recebidos 
do benefício do auxílio doença, após a revogação da tutela antecipada, 
acabam, assim, por afrontar os princípios de ordem constitucional, pois 
tanto os segurados quanto os operadores do direito encontram-se em 
uma situação de insegurança jurídica.

É possível constatar, dessa forma, que à luz da garantia constitucional 
da dignidade da pessoa humana e da irrepetibilidade dos alimentos é 
inviável a restituição dos valores percebidos pelo beneficiário a título de 
auxílio doença em virtude do deferimento de tutela antecipada, caso haja a 
posterior revogação da decisão. Conforme Martins (2018, p. 22):

compõe a sociedade democrática possuam as condições existenciais mínimas a prover a 
sua mantença, inadmissível que alegue sua inércia com base na limitação dos recursos 
disponíveis pelo erário, uma vez que a questão vai muito além da dignidade das pessoas, 
pois envolve a própria concepção de ser e estar inserido no conceito de humanidade. A 
questão da limitação de recursos está atrelada ao princípio da reserva do possível, que para 
Sarlet (2012, p. 306) “[...] há de ser compreendida como sendo uma espécie de condição 
da realidade, a exigir um mínimo de coerência entre a realidade e a ordenação normativa 
objeto da regulação jurídica”.
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[...] em face dos princípios da razoabilidade, da boa-fé e da proteção 
da confiança do cidadão nos atos dos poderes públicos, a devolução 
dos valores somente será possível quando recebidos de má-fé ou 
quando houver comprovação de que o beneficiário contribuiu, de 
modo direto e decisivo, para o erro da Administração Pública ou 
da decisão judicial.

Com a vigência do Código Civil de 2002, foi possível verificar 
a incidência do princípio da boa-fé, com frequente aplicabilidade nas 
relações privadas, mais precisamente, no que diz respeito a seara do direito 
de família, das sucessões, e demais direitos patrimoniais (MARTINS, 
2018).

Apesar de sua difícil conceituação, a boa-fé está disposta no artigo 
422 do Código Civil19 e no artigo 5º do Código de Processo Civil20. 
Assim, pode-se deduzir que este princípio civilista compreende a noção 
de que o agir e estar de boa-fé pressupõe uma conduta ética, inerente ao 
ser humano, ou seja, portar-se de maneira idônea, leal e com retidão, 
cuja fundamentação está atrelada a honestidade de comportamento nas 
relações que envolvam as partes de uma demanda judicial, a fim de não 
lhes causar prejuízo (ZANELLA, 2017). 

Todavia, cabe distinguir, ainda que suscintamente, a boa-
fé objetiva da boa-fé subjetiva. A primeira, como referido, decorre da 
conduta leal e de um comportamento fundado na confiança, enquanto a 
segunda está atrelada a noção de erro, ou seja, ao estado de consciência do 
indivíduo ao agir em conformidade com o direito, sendo vista também 
como a verdadeira intenção da parte na relação jurídica (SÁ, 2013).

Acerca da sua aplicabilidade ao presente estudo, o referido 
princípio tem sua incidência em relação à obrigatoriedade de haver ou não 
a restituição dos valores percebidos a título de auxílio doença nos casos de 
revogação da tutela liminar, uma vez que demonstrada a atuação idônea 
do requerente, mediante a realização dos exames e perícias médicas que 
comprovem a incapacidade deste, não há que se falar em não observância 
da boa-fé por parte do beneficiado.

19 Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como 
em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

20 Art. 5o. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo 
com a boa-fé.
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Caso contrário, se restar comprovada a má-fé no recebimento dos 
valores, não há dúvidas sobre a necessidade de devolução de tais verbas. 
Nesse sentido, é o teor da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região abaixo colacionada: 

PREVIDENCIÁRIO. VALOR COBRADO PELO INSS. 
COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PELO SEGURADO. 
SENTENÇA MANTIDA. Tendo havido pagamento indevido de 
valores a título de benefício previdenciário, com a comprovação de 
má-fé, cabível a restituição, razão pela qual a sentença de procedência 
deve ser mantida. (TRF4, AC 5001010-59.2017.4.04.7110, 
QUINTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, 
juntado aos autos em 27/07/2018).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os 
valores recebidos, quando a tutela for revogada, devem ser restituídos, 
sob a justificava de que o particular estava recebendo o valor de maneira 
provisória, sem a mínima convicção de que a tutela se tornaria definitiva, 
motivo pelo qual poderia ser afastada a violação ao princípio da boa-fé 
objetiva. A ausência de definitividade da decisão não prejudicaria, nesse 
sentido, a determinação da devolução. Contudo, inegável é saber que 
aqueles valores de natureza alimentar já foram consumidos para prover as 
necessidades essenciais do segurado (MARTINS, 2018).

Denota-se, assim, que a fundamentação principal do Superior 
Tribunal de Justiça ao determinar a devolução dos valores em razão 
da revogação da tutela antecipada é a negativa de definitividade do 
pagamento do benefício, ocasionada pela ausência de boa-fé objetiva por 
parte do segurado. Todavia, conforme menciona Martins (2018, p. 35), 
“a boa-fé objetiva não pressupõe a definitividade do ato estatal de que 
deriva direito a particulares”.

Assim, inaceitável admitir que a parte seja obrigada a restituir os 
valores que deram sustento e amparo financeiro não somente ao segurado, 
parte da demanda judicial, mas também a sua prole e dependentes que 
dele necessitam, o que demonstra o grande prejuízo a ser suportado pelas 
pessoas que mesmo com o deferimento da tutela antecipada, poderão 
estar sujeitas a este tipo de dano econômico. De acordo com Savaris 
(2016 apud MARTINS, 2018, p. 36):
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O que se pode concluir, diante do exposto, é que a decisão do 
STJ, que determina a devolução dos valores recebidos por força 
da decisão firmada em sede de tutela antecipada posteriormente 
revogada (Resp. 1384418/SC), dentro da margem de 
discricionariedade que se cuidava existir, optou por prestigiar o 
Erário, isto é, a reposição dos valores ao Erário, orientando-se pelas 
consequências econômicas. Diante de tal escolha, buscou socorro 
em um restritivo conceito de boa-fé, retirou das tutelas de urgência 
sua significação de solução provável da causa e, equivocadamente, 
igualou os direitos previdenciários, ligados ao mínimo existencial, 
aos demais bens da vida que se discutem judicialmente. 

Em contrapartida ao posicionamento adotado pelo STJ, é 
possível inferir que a boa-fé objetiva abarca toda concepção de proteção 
aos direitos fundamentais do segurado, em especial no que diz respeito à 
confiabilidade deste nos órgãos jurisdicionais em que são depositadas suas 
expectativas de haver atendida suas necessidades primárias. Ao contrário 
do sustentado na decisão em comento, a boa-fé objetiva, intimamente 
ligada ao valor da segurança jurídica21, exige a proteção da confiança 
do indivíduo nos atos estatais e a preservação de suas perspectivas 
legitimamente fundadas. 

Além disso, a própria garantia estatal da proteção jurídica deve ser 
revista, uma vez que a quebra da confiança que o segurado depositou no 
juízo ao ser obrigado a restituir os valores recebidos para sua mantença, 
ainda que de caráter provisório, obstará o amplo acesso à justiça e a 
aplicação dos demais direitos fundamentais (SARLET, 2012).

O princípio do acesso à justiça está disposto no artigo 5º, inciso 
XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 198822, 
e compreende a concepção de obrigatoriedade por parte do Estado de 
prestar a tutela jurisdicional requerida pelo indivíduo que compõe a 

21 Conforme o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, “a lei não prejudicará o 
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Assim, a segurança jurídica 
compreende a noção de confiança, certeza e proteção por parte do indivíduo nas atividades 
estatais, a fim de garantir a efetividade do ordenamento jurídico em correspondência 
com suas expectativas e pretensões, uma vez que previstas como condutas lícitas pelo 
sistema jurídico. Ou seja, é a forma de alcançar a paz jurídica, elementar na sociedade 
democrática de direito (SARLET, 2012, p. 396).

22 Art. 5º [...]. XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
a direito.
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sociedade democrática, a fim de dar efetividade aos direitos e às garantias 
individuais, sendo inadmissível sua inércia ou negativa diante da 
imposição da prestação judicial (PAULICHI; SALDANHA, 2015). 

É importante destacar que o entendimento anterior do Superior 
Tribunal de Justiça era de que não deveriam ser restituídas as verbas 
de benefícios alimentares previdenciários percebidos em antecipação 
de tutela que fossem posteriormente revogados, fundamentado no 
princípio da irrepetibilidade dos alimentos e na boa-fé do beneficiário 
no recebimento. No entanto, é possível perceber essa mudança de 
posicionamento na ementa abaixo colacionada:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME 
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO VIA ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. 
DEVOLUÇÃO. REALINHAMENTO JURISPRUDENCIAL. 
HIPÓTESE ANÁLOGA. SERVIDOR PÚBLICO. CRITÉRIOS. 
CARÁTER ALIMENTAR E BOA-FÉ OBJETIVA. NATUREZA 
PRECÁRIA DA DECISÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. 
DESCONTO EM FOLHA. PARÂMETROS. 1. Trata-se, na 
hipótese, de constatar se há o dever de o segurado da Previdência 
Social devolver valores de benefício previdenciário recebidos por 
força de antecipação de tutela (art. 273 do CPC) posteriormente 
revogada. 2. Historicamente, a jurisprudência do STJ fundamenta-
se no princípio da irrepetibilidade dos alimentos para isentar os 
segurados do RGPS de restituir valores obtidos por antecipação 
de tutela que posteriormente é revogada. [...] 5. O elemento 
que evidencia a boa-fé objetiva no caso é a “legítima confiança 
ou justificada expectativa, que o beneficiário adquire, de que 
valores recebidos são legais e de que integraram em definitivo o 
seu patrimônio” (AgRg no REsp 1.263.480/CE, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.9.2011, grifei). [...] 
7. Não há dúvida de que os provimentos oriundos de antecipação 
de tutela (art. 273 do CPC) preenchem o requisito da boa-fé 
subjetiva, isto é, enquanto o segurado os obteve existia legitimidade 
jurídica, apesar de precária. 8. Do ponto de vista objetivo, por sua 
vez, inviável falar na percepção, pelo segurado, da definitividade do 
pagamento recebido via tutela antecipatória, não havendo o titular 
do direito precário como pressupor a incorporação irreversível da 
verba ao seu patrimônio. 9. Segundo o art. 3º da LINDB, “ninguém 
se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”, o que induz 
à premissa de que o caráter precário das decisões judiciais liminares 
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é de conhecimento inescusável (art. 273 do CPC). 10. Dentro de 
uma escala axiológica, mostra-se desproporcional o Poder Judiciário 
desautorizar a reposição do principal ao Erário em situações como 
a dos autos, enquanto se permite que o próprio segurado tome 
empréstimos e consigne descontos em folha pagando, além do 
principal, juros remuneratórios a instituições financeiras. 11. À luz 
do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) 
e considerando o dever do segurado de devolver os valores obtidos 
por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, devem 
ser observados os seguintes parâmetros para o ressarcimento: a) a 
execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida; 
b) liquidado e incontroverso o crédito executado, o INSS 
poderá fazer o desconto em folha de até 10% da remuneração 
dos benefícios previdenciários em manutenção até a satisfação 
do crédito, adotado por simetria com o percentual aplicado aos 
servidores públicos (art. 46, § 1º, da Lei 8.213/1991. 12. Recurso 
Especial provido (REsp 1384418/SC, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 
30/08/2013).

Os Recursos Especiais (REsp.) nº 1.384.418/SC e nº 1401560/
MT foram determinantes para sustentar a mudança de entendimento até 
então pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao primeiro 
julgado, publicado em 2013, um dos argumentos trazidos foi a questão da 
precariedade da decisão que concedeu em caráter provisório o benefício 
em detrimento da decisão que definitivamente o deferiu, e que obteve sua 
revisão em ação rescisória. Outro argumento lançado foi a afirmação de 
que a irrepetibilidade dos alimentos por si só não seria capaz de embasar a 
não restituição do benefício, uma vez que a constatação da incidência da 
boa-fé objetiva do beneficiário seria imprescindível para análise do caso. 
Assim, não basta o fato do recebimento do benefício, que se enquadraria 
na modalidade subjetiva, mas no que diz respeito a conjectura sobre a 
definitividade da tutela judicial a ser prestada (ZANELLA, 2017).

Já o segundo julgado, publicado em outubro de 2015, que 
também tratou da imposição da devolução dos valores percebidos a título 
de auxílio doença, pelo beneficiário que obteve revogada sua antecipação 
de tutela, o argumento estava direcionado para a precariedade da decisão 
concedida liminarmente. Nesse contexto, conforme referido por Zanella 
(2017, p. 25), o Ministro Pargendler defendeu ser:
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Dever do segurado de devolver os valores recebidos precariamente, 
argumentando que a reversibilidade da decisão é pressuposto 
básico para antecipação de tutela, devendo o autor responder pelo 
que recebeu indevidamente, mesmo porque está representado por 
advogado que sabe da natureza da decisão. O ministro invoca, 
ainda, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, 
defendendo sua aplicação principalmente nesses casos, em que o 
lesado é o erário.

Entretanto, alegar que o patrono da parte, ao saber que a 
decisão interlocutória que concede a antecipação de tutela é passível de 
reversibilidade, tem o dever de comunicar seu cliente sobre a possibilidade 
de restituição dos valores que lhe possam ser concedido, seria o mesmo 
que obstar ao segurado o alcance da sua pretensão jurídica.

Acerca do enriquecimento ilícito, o qual encontra fundamentação 
nos artigos 884 e seguintes do Código Civil23, cabe considerar que os 
valores discutidos em sede de restituição são provenientes de verba de 
caráter alimentar, motivo suficiente para afastar a repetibilidade do 
benefício concedido, haja vista que a parte utiliza do quantum recebido 
para fins de sua própria subsistência, e/ou de seus dependentes, em 
virtude de seu estado de saúde, porquanto inexiste a possibilidade de 
enriquecimento sem causa (ZANELLA, 2017).

Para o Supremo Tribunal Federal, contudo, manteve-se imutável 
o posicionamento da irrepetibilidade dos benefícios previdenciários, 
por se tratar de verba de natureza alimentar. Porém, a decisão não é 
vinculativa aos demais órgãos do Poder Judiciário, porque o Tribunal 
entendeu pela inexistência de repercussão geral, por se tratar de tema 
infraconstitucional, conforme verifica-se na decisão abaixo colacionada: 

DECISÃO REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA. BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. 

23 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a 
restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo 
único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é 
obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do 
bem na época em que foi exigido. 

 Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o 
enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. 

 Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros 
meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.
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DEVOLUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Turma Recursal, reformando 
o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido 
de concessão de benefício previdenciário, tendo por não 
preenchidos os requisitos legais, consignando a possibilidade de 
restituição dos valores recebidos em razão de tutela antecipada 
revogada. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a 
recorrente aponta a violação dos artigos 1º, inciso III, e 100, § 
1º, da Constituição Federal. Argui a natureza alimentícia dos 
benefícios previdenciários, dizendo indevida a restituição. 2. O 
Supremo, no recurso extraordinário com agravo nº 722.421/
MG, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, conclui pela 
inexistência de repercussão geral do tema relativo à devolução de 
benefício previdenciário recebido em decorrência de antecipação 
de tutela posteriormente revogada, por se tratar de matéria 
infraconstitucional. 3. Ante o quadro, nego provimento ao agravo. 
4. Publiquem. Brasília, 7 de agosto de 2018 (ARE 1143913, 
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 07/08/2018, 
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 
13/08/2018 PUBLIC 14/08/2018).

O Superior Tribunal de Justiça, por vezes, em ações da esfera 
cível, como nos casos de medicamentos e tratamentos de saúde, adotou 
o posicionamento de que a questão da não restituição do benefício 
dependerá da análise de elementos subjetivos do artigo 303 do Código 
de Processo Civil24 atrelados ao caso concreto, como o perigo de dano 
ou do risco ao resultado útil do processo. Conforme Avancini (2018, p. 
14) “o Tribunal da Cidadania [...] definiu a boa-fé do autor e a segurança 
jurídica estabelecida à época do deferimento da liminar como parâmetros 
para determinar, ou não, a repetição dos valores antecipados”. Nesse 
sentido, é o teor da ementa abaixo transcrita:

ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE 
(RETINOSE PIGMENTAR) NO EXTERIOR (CUBA). 
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. 
AÇÃO MANDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE. 
REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES RECEBIDOS A 
TÍTULO PRECÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. Hipótese 

24 Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 
petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 
pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo 
de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
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em que as agravadas receberam, por força de decisão liminar, 
valores do Ministério da Saúde para o custeio de tratamento 
médico oftalmológico no exterior, sendo a ação mandamental 
posteriormente julgada improcedente. 4. Não se afigura razoável 
exigir das agravadas a reposição do numerário recebido de boa-fé, 
ainda que em caráter precário, devido a urgência do tratamento 
cirúrgico, em virtude de a decisão judicial revogada já ter produzido 
seus efeitos de maneira definitiva, inviabilizando, assim, qualquer 
modificação pelo Poder Judiciário, em homenagem aos postulados 
constitucionais do direito à saúde, da segurança jurídica e da 
dignidade da pessoa humana. [...] 6. Embora a orientação atual 
do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido da possibilidade da 
repetição dos valores pagos pela Administração Pública, em caso de 
revogação da medida provisória, a fim de evitar o enriquecimento 
sem causa do beneficiário, o cidadão hipossuficiente não pode 
ser penalizado pelas oscilações jurisprudenciais ocorridas após 
a concessão da liminar. 7. Agravo regimental a que se nega 
provimento (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 
99.413 - MG (2011/0297936-5). Relator Ministro GURGEL DE 
FARIA. Julgado em 25/10/2016).

Como exemplo dessa instabilidade enfrentada nos tribunais, 
verifica-se que as decisões tomadas pelas Turmas do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região acabam oscilando quanto ao entendimento, ao 
adotar, por vezes, as decisões do STJ, ou seja, pelo dever de restituir os 
valores, e de outro lado, aplicam o posicionamento do STF, de que não 
haverá devolução dos valores oriundos do auxílio doença, recebidos em 
antecipação de tutela revogada (MARTINS, 2018). 

Notadamente a inconsistência nos julgados do Superior Tribunal 
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acaba por gerar uma forte 
sensação de insegurança jurídica, uma vez que se deixa de resguardar à 
parte a segurança e confiabilidade creditada ao Poder Judiciário, a fim 
de solucionar os dilemas socais oriundos das garantias fundamentais 
positivadas.

Assim, ainda que a concessão do benefício do auxílio doença 
tenha sido deferido em antecipação de tutela, o que enseja a cognição 
sumária do juízo perante o direito naquele momento demonstrado pelo 
autor, não há como determinar à parte a restituição dos valores recebidos 
em razão da aplicabilidade dos princípios da boa-fé do beneficiário, da 
irrepetibilidade dos alimentos e da dignidade da pessoa humana, ora 
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revestidos pela proteção constitucional.
Tanto é verdade que o próprio Superior Tribunal de Justiça 

manifestou-se no sentido de revisar o tema sobre a devolução de valores 
recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada, em observância 
ao entendimento da Corte Suprema, de acordo com o voto do Ministro 
Gurgel de Faria e ementa colacionada dos autos do Recurso Especial nº 
1.734.685 - SP (2018/0082173-0):

[...] Sendo assim, considero salutar o acolhimento da questão 
de ordem proposta a fim de que este Colegiado possa revisitar 
o tema, ao menos para discutir a eventualidade de se manter a 
orientação já acolhida na Seção em sentido contrário à dada pela 
Corte Suprema ou redefinir critérios para a observância daquela 
(da Seção), sendo importante consignar que os parágrafos segundo 
a quarto do art. 927 do CPC/2015 preveem expressamente a 
possibilidade de mudança de interpretação. [...] PROPOSTA 
DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO 
TEMA REPETITIVO 692/STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES 
RECEBIDOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR REVOGADA 
POSTERIORMENTE. JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA MATÉRIA. 
VARIEDADE DE SITUAÇÕES JURÍDICAS ENSEJADORAS 
DE DÚVIDAS SOBRE A APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. 
ART. 927, § 4º, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 
256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. O 
art. 927, § 4º, do CPC/2015 permite a revisão de entendimento 
firmado em tese repetitiva, visto que assegurados os princípios da 
segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Tal 
previsão se encontra regulamentada pelos arts. 256-S e seguintes 
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a 
redação dada pela Emenda Regimental n. 24, de 28 de setembro 
de 2016. 2. Com a finalidade de rever o Tema 692/STJ, firmado 
sob a sistemática dos recursos repetitivos, resultado do julgamento 
do REsp 1.401.560/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. 
p/ acórdão Ministro Ari Pargendler, julgado em 12/2/2014, é 
formulada a presente questão de ordem. 3. A proposta de revisão 
de entendimento tem como fundamentos principais a variedade de 
situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação 
firmada pela tese repetitiva relacionada ao Tema 692/STJ, bem 
como a jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, 
mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle 
concentrado de constitucionalidade. 4. Nesse sentido, a tese 
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repetitiva alusiva ao Tema 692 merece ser revisitada para que, com 
um debate mais ampliado e consequencialista da decisão, sejam 
enfrentados todos os pontos relevantes. Assim, a tese de que “a 
reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação 
a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos” 
pode ser reafirmada, restringida no seu âmbito de alcance ou 
mesmo cancelada. Mas tudo com a consideração necessária de 
todas as situações trazidas, sejam no âmbito das questões debatidas 
nos processos nos quais proposta a questão de ordem, sejam em 
ao próprio entendimento do STF na matéria. 5. Questão de 
ordem acolhida (RECURSO ESPECIAL Nº 1.734.685 - SP 
(2018/0082173-0). Relator: Ministro Og Fernandes. Julgado em 
14/11/2018).

Nesse cenário, o desencontro das decisões judiciais causam 
insegurança jurídica aos indivíduos que estão em busca de seu direito, 
tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça anteriormente entendia 
que a revogação da tutela liminar não obrigava a restituição dos valores 
percebidos do auxílio doença, mas agora posiciona-se pela imposição 
da devolução dos valores, em contrapartida com o entendimento 
sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal pela não restituição dos 
valores recebidos em antecipação de tutela revogada, que diante dos 
princípios de ordem constitucional e civilista, bem como perante as 
decisões analisadas constata-se ser a decisão majoritária e mais acertada, 
sobrepondo-se as demais.

4 Considerações finais

O tema posto em debate trata especialmente da proteção social 
diante das garantias e direitos que são concedidos aos indivíduos, em 
especial as normas constitucionais e as que englobam os princípios 
basilares da sociedade democrática de direito, com vistas a resguardar e 
garantir uma solução eficaz e duradoura a todo ser humano.

Antes mesmo de analisar qual das posições adotadas pelos 
Tribunais melhor se adapta diante das necessidades e da realidade da 
sociedade em geral, foi necessário discutir a questão da dignidade da 
pessoa humana, que tem notória relevância no desenvolvimento justo e 
equânime de cada ser humano.
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Assim, é possível perceber que a partir do momento em que o 
indivíduo se manifesta perante o órgão do Ministério da Previdência 
Social para haver o benefício do auxílio doença, em razão da condição 
de saúde que o impossibilita de exercer seu labor, e tem indeferido seu 
pedido, inicia-se a busca do seu direito pela via judicial.

No entanto, ao ser deferido o benefício previdenciário ao sujeito, 
em sede de tutela antecipada, sua posterior revogação não poderá 
determinar a restituição dos valores recebidos de boa-fé, pois causará 
afronta a vários princípios do direito pátrio, e prejuízo ao beneficiário.

Desta forma, ao passo que o segurado se direciona ao Poder 
Judiciário para que este diga acerca do direito perquirido, é possível 
presumir que realmente necessita do benefício pleiteado, especialmente 
porque no momento do ajuizamento da ação juntou laudos, atestados 
e perícias médicas que sustentam a existência de sua pretensão, a fim 
de obter o deferimento liminar, o que demonstra sua boa-fé objetiva na 
demanda.

Na medida em que o autor da ação tem o conhecimento acerca 
da possibilidade de que seu pedido postulado em antecipação de tutela 
uma vez deferido poderá ser revogado posteriormente, com obrigação 
de restituir os valores percebidos pelo auxílio doença em caráter liminar, 
causará tamanha sensação de indignidade e de injustiça, que além da 
afronta aos princípios constitucionais e de ordem civilista, a própria 
garantia ao acesso à justiça acaba por ser prejudicada.

Desta forma, com relação aos posicionamentos adotados pelos 
Tribunais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em um 
primeiro momento posicionava-se contrariamente à restituição dos 
valores recebidos do auxílio doença em antecipação liminar revogada, 
porém atualmente tem se posicionado a favor da devolução dos valores. 
O Supremo Tribunal Federal (STF), contudo, segue o entendimento 
pela não restituição das verbas alimentares, o que denota a insegurança 
jurídica com relação à temática. 

É visível a incongruência entre o Superior Tribunal de Justiça, que 
determina a devolução dos valores do auxílio doença, recebidos em tutela 
antecipada, e do Supremo Tribunal Federal, que adota a posição pela não 
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restituição, situação que acarreta muitos prejuízos e insegurança jurídica 
aos indivíduos do Estado Democrático de Direito, conforme debatido no 
decorrer deste trabalho.

Destarte, nas decisões que revogam a tutela antecipada e 
determinam a restituição dos valores provenientes do auxílio doença, 
observou-se uma grave ofensa aos princípios constitucionais e do 
processo civil, como a dignidade da pessoa humana, a irrepetibilidade 
dos alimentos, a boa-fé do beneficiário, a segurança jurídica, o acesso à 
justiça e o mínio existenial. 

Ao ingressar com a ação, o autor, além de demonstrar sua 
hipossuficiência e necessidade em haver o benefício previdenciário do 
auxílio doença, comprovará, por meio da documentação necessária, que 
realmente tem direito ao benefício, e a importância de recebê-lo em 
caráter de antecipação de tutela, a fim de resguardar sua vida e sua saúde. 
A boa-fé objetiva do beneficiário justifica, nesse sentido, a impossibilidade 
da devolução dos valores. 

Não fosse isto, o Superior Tribunal de Justiça não se manifestaria 
pela necessidade de revisar o precedente acerca da devolução de valores 
dos benefícios previdenciária recebidos em tutela antecipada com 
posterior revogação, motivo mais que suficiente para demonstrar que os 
julgados da Suprema Corte possuem relevância e fundamentação para 
os posicionamentos a serem adotados pelos demais tribunais, sendo 
plenamente possível unificar-se os entendimentos a respeito do tema.

Conclui-se, por conseguinte, que efetivamente o entendimento 
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, pela não restituição dos 
valores de auxílio-doença recebido em antecipação de tutela, é o mais 
acertado, dado todo contexto constitucional e principiológico explanado, 
o qual se faz presente nos julgados e demais decisões. 

De igual forma, constata-se pelas jurisprudências pesquisadas ser 
esta a posição majoritária defendida pelos tribunais, decisão, inclusive, 
que se aplica fielmente a realidade vivenciada pela sociedade brasileira, na 
qual os indivíduos carecem da proteção estatal, primordialmente no que 
concerne a seus direitos fundamentais.
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FEMINICÍDIO: ATO EXTREMO DE VIOLÊNCIA 
CONTRA A MULHER

Ângela Simone Pires Keitel
Tatiana Diel Pires

1 Considerações iniciais

Apesar de a Constituição Federal de 1988 prever a igualdade 
entre homens e mulheres como um princípio fundamental 

do Estado Democrático de Direito e do fato de que as mulheres estão 
cada vez mais independentes e participativas nas diversas esferas sociais, 
existem fatores que demonstram que tal princípio constitucional ainda 
não é integralmente cumprido, entre eles, destaca-se, o fenômeno da 
violência de gênero. 

A violência de gênero é a cometida contra a mulher em razão 
de sua condição de pertencimento ao sexo feminino. Como marcos 
significativos de enfrentamento à violência de gênero em âmbito de 
legislação, cita-se a Lei n. 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da 
Penha, e a Lei n. 13.104/2015, denominada lei do Feminicídio.

Contudo, a presente pesquisa delimitar-se-á, de forma mais 
especifica a Lei do Feminicídio, a qual passou a considerar o feminicídio 
como uma qualificadora do homicídio (artigo 121 do Código Penal 
Brasileiro), quando cometido por menosprezo ou discriminação à 
condição de mulher e quando envolver violência doméstica e familiar.

O objetivo geral deste estudo é verificar em que contexto ocorrem 
os feminicídios, se o óbito é um fato isolado ou é consequência de um 
longo e cruel ciclo por meio do qual a mulher já estava submetida a 
diversas formas de violência seja de ordem física, psicológica, sexual 
e patrimonial. Ainda, busca-se observar se a vítima de feminicídio, 
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resultante dessa gama de atos violentos, já havia buscado proteção junto 
ao sistema de justiça antes do evento morte.

Para tanto, inicialmente, será realizado um apanhado histórico 
sobre a condição da mulher na sociedade, com o fim de contextualizar a 
violência de gênero, expor sua relação com a estruturação familiar baseada 
no poder patriarcal e os milênios de opressão do feminino, bem como 
explanar-se-á acerca do feminicídio, seu conceito, antecedentes históricos 
e casos e dados específicos que demonstram que em muitas situações a 
vítima já havia registrado boletins de ocorrência contra o agressor e, até 
mesmo, algumas delas possuíam medida protetiva de urgência decretada, 
ou seja, já tinham postulado proteção junto ao sistema de justiça, o que 
não foi suficiente para evitar o óbito.

A metodologia empregada é essencialmente exploratória e 
qualitativa, desenvolvida a partir do método dedutivo. A base do estudo 
será a partir de livros, doutrinas, jurisprudências e artigos veiculados em 
jornais, revistas jurídicas e científicas bem como também em ambiente 
virtual (internet).

2 A violência baseada no gênero 

A condição da mulher como um ser humano inferior ao homem 
é oriunda desde tempos antigos, sendo sustentada por pensadores e 
filósofos, bem como perpetuada pelo “sistema da propriedade privada, 
pelo Estado, pela Igreja e pelas instituições familiares que servem aos 
interesses dos homens. Com base nesta situação histórica divulgou-se o 
mito da pretendida superioridade social do sexo masculino” (CHAGAS, 
2013, [s,p]).

Aristóteles afirmava que “no que respeita aos animais, o macho 
é por natureza superior e dominador e a fêmea inferior e dominada. E 
o mesmo deve necessariamente aplicar-se ao mundo humano” (EVA, 
2013, p. 181). Ademais, Platão e Aristóteles “consideravam as mulheres 
inferiores aos homens, seres destituídos de razão, emotivas e organizadas, 
servis a procriação e afazeres domésticos e que deveriam ser educadas pelos 
maridos, tal discurso, dois mil anos depois foi defendido por Rousseau” 
(FERRAZ, 2009, p.1 apud CRUZ; GODOY, 2014, p.4).
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Outrossim, a Igreja, no Renascimento (séculos XV e XVI), 
afirmou que “a mulher seria um ser naturalmente inferior ao homem” 
(CELMER, 2015, p. 20) e durante a Revolução Francesa os direitos 
humanos foram pensados enfatizando apenas o masculino, sendo 
promulgada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 
Cidadão e na tentativa de reivindicar os direitos das mulheres, por ter 
escrito a versão feminina dos direitos humanos - Declaração Universal 
dos Direitos da Mulher e da Cidadã, Olympe de Gouges foi morta na 
guilhotina em 1792 (SAFFIOTI, 2004, p. 76).

Durante o período Colonial até os primórdios do Brasil República, 
a mulher era considerada propriedade da família, como os escravos e os 
animais. Além disso, era assegurada por lei a possibilidade de o marido 
castigar sua esposa com o uso de chibatas, agindo como se seu dono fosse, 
e ela devia ser-lhe submissa, caso contrário, as sanções eram rigorosas. 
Há documentos paroquiais, redigidos durante os séculos XVIII e XIX, 
que narram situações de mulheres que apanhavam com varas cheias de 
espinhos, eram proibidas de se alimentar, obrigadas a passar a noite ao 
relento e, em muitos casos, eram obrigadas a presenciar o marido manter 
relações sexuais com a amante (SANTOS et. al., 2014, p. 1 apud CRUZ; 
GODOY, 2014, p. 4).

Ainda, no Brasil República, essa espécie de superioridade 
masculina pode ser identificada por meio do Código Civil de 1916, 
visto que no referido diploma legal havia um dispositivo que retirava a 
capacidade plena da mulher ao contrair matrimônio, tornando-a incapaz, 
estabelecendo que necessitaria de outorga marital para qualquer ato da 
vida civil (CRUZ; GODOY, 2014, p. 4).

Para Saffioti (2004, p. 44) patriarcado “é o regime da dominação-
exploração das mulheres pelos homens”. E como um dos fatores que 
contribuíram para o fortalecimento do poder patriarcal, destaca-se a 
organização dos núcleos familiares que, por muito tempo, atribuíam ao 
homem o comando da família, sendo assim, as mulheres quando solteiras 
eram submetidas às ordens dos pais e, na falta desses, dos irmãos, após o 
casamento passavam ao comando do marido. Assim, todas as situações 
sociais mencionadas fortaleceram o pensamento de que a mulher era 
inferior ao homem e por isso, deveria ser-lhe submissa e obediente.
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A Constituição Federal de 1988 representa o marco jurídico-
político da transição democrática e da institucionalização dos direitos 
humanos no país, e diante do rol de direitos fundamentais destaca-se, 
no que concerne à mulher e a sua condição social, o direito à igualdade. 
O princípio constitucional da igualdade entre homens e mulheres está 
disposto no artigo 5º, inciso I1, da Constituição Federal.

O direito à igualdade garante tratamento homogêneo a todos os 
cidadãos, não se limitando apenas ao homem ou a mulher e também 
não está vinculado às características específicas de cada um, ou seja, é 
independentemente de cor, religião, classe social ou os mais diversificados 
caracterizadores sociais e visa estabelecer que todos os brasileiros possuem 
os mesmos direitos.

Porém, considerando que a mulher ainda recebe salários mais 
baixos que os homens, é a maior responsável pelas tarefas domésticas 
e cuidados com os filhos e participa de forma bem menos expressiva 
no cenário político e em cargos de grande representatividade, tem-se 
que no contexto atual a isonomia tutelada constitucionalmente não é 
integralmente cumprida.

Para corroborar o exposto, é pertinente mencionar o ranking 
“Mulheres na Política 2017” elaborado pela União Interparlamentar 
(IPU, na sigla em inglês) e pela ONU Mulheres, o qual da conta que na 
América Latina e Caribe, o índice médio de participação de mulheres 
no parlamento é de 28,8%, e o Brasil ocupa uma das últimas posições 
no ranking mundial composto por 172 países, ficando em 154º lugar, 
considerando o índice de participação de 10,7% de mulheres na Câmara 
e de 14,8% no Senado (ONU MULHERES, 2017).

Outro dado também visualizado no site da ONU Mulheres 
demonstra um aspecto da desigualdade de gênero exposto no mercado 
de trabalho por meio da disparidade salarial, pois “em média, homens 
ganham 23% a mais do que as mulheres”. Outrossim, observa-se que 
“além de se dedicarem a atividades produtivas remuneradas, mulheres 

1 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e 
mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. [...]

https://beta.ipu.org/resources/publications/infographics/2017-03/women-in-politics-2017
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também se ocupam em atividades domésticas, familiares e de cuidados 
sem receber nada por isso, gastando até 2,5 vezes mais tempo nessas 
tarefas do que os homens”.

Acerca da existência de situações desiguais entre homens e 
mulheres que são consequência de uma sociedade que por muito tempo 
foi baseada no poder patriarcal, cabe mencionar o que leciona Mello 
(2016, p. 122):

[...] o patriarcalismo conseguiu deixar vestígios nas relações 
privadas, atingindo igualmente a vida em família. Existem, assim, 
vários exemplos de discriminação da condição feminina: salários 
mais baixos em virtude de gênero, maior dificuldade de conseguir 
emprego, agressões físicas no interior da família, dentre outros. 

Conforme refere a autora, além dos dados mencionados, outro 
fator que demonstra a inexistência de uma igualdade fática, é o fenômeno 
da violência contra a mulher, a qual é observado tanto pelas estatísticas 
quanto por episódios que são divulgados diariamente pela mídia, 
demonstrando que a violência de gênero é um problema grave e está 
relacionado com os milênios de opressão ao feminino.

Ao final dos anos 60, algumas autoras adeptas ao movimento 
feminista após diversos estudos começaram a adotar o termo “gênero”, 
em oposição à definição de “sexo”. Acerca das distinções entre sexo e 
gênero, é pertinente destacar o posicionamento da pesquisadora Oakley 
(1972, p. 86 apud SARDENBERG; MACEDO, 2011, p.36) “sexo é um 
termo que se refere às diferenças entre machos e fêmeas: as diferenças 
visíveis da genitália e as respectivas funções procriativas. Gênero, porém, 
é uma questão de cultura: diz respeito à classificação social em masculino 
e feminino”. 

Dessa maneira, para iniciar uma análise acerca de gênero, faz-
se necessário reconhecer que as diferenças atribuídas ao feminino e 
masculino não se referem apenas à questão natural ou biológica, em que 
pese essa seja a que, muitas vezes, receba maior importância, devem ser 
considerados também os diversos fatores que contribuem de maneira 
crucial para o pensamento e atuação em sociedade, bem como para a 
caracterização das diferenças entre homens e mulheres (SARDENBERG; 
MACEDO, 2011, p. 33).
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Portanto, ao tratar de gênero, deve se observar o fato de que o 
masculino e o feminino e, consequentemente o “ser homem” ou “ser 
mulher” é uma construção social “através de valores e símbolos que são 
por nós assimilados e interiorizados desde a mais tenra infância, em um 
dado contexto histórico, social e cultural” (SARDENBERG; MACEDO, 
2011, p. 33). 

Assim, seu conceito vai muito além das questões biológicas e está 
extremamente vinculado aos aspectos culturais da sociedade, ou seja, aos 
papéis e cargas sociais que são impostos e naturalizados, tanto para o 
homem quanto para a mulher, simplesmente em razão de seus sexos. 

A partir do conceito de gênero, entende-se que a violência em 
razão do pertencimento ao sexo feminino é denominada violência de 
gênero, a qual se caracteriza como “uma relação de poder de dominação 
do homem e de submissão da mulher” e, demonstra que “os papéis 
impostos às mulheres e aos homens, consolidados ao longo da história 
e reforçados pelo patriarcado e sua ideologia, induzem relações violentas 
entre os sexos” (TELES; MELO, 2003, p. 18).

Destarte, tem-se que a violência de gênero, ou seja, aquela 
praticada contra a mulher em razão de sua condição de sexo feminino, é 
um dos reflexos de uma sociedade historicamente machista e patriarcal, 
a qual foi constituída fortalecendo as relações desiguais entre os sexos e 
legitimando o poder do homem sobre a mulher. 

Mello (2010, p. 148) leciona no sentido de que a violência contra 
a mulher “trata-se de um conflito de gênero” e, sendo assim, “não se pode 
deixar de analisar esse conflito como uma relação de poder, entre o gênero 
masculino, representado socialmente como forte, e o gênero feminino, 
representado socialmente como o fraco”.

Assim, com o fito de demonstrar que a violência contra a mulher 
está presente no cotidiano de grande parte dos brasileiros é pertinente 
mencionar dados obtidos por meio de uma pesquisa realizada pelos 
Institutos Data Popular2 e Patrícia Galvão3, em 2013, denominada 

2 O Data Popular surgiu no mercado em 2002. Com uma abordagem inovadora e 
diferenciada, se transformou na grande referência em pesquisa.

3 Criada em 2009 pelo Instituto Patrícia Galvão – Mídia e Direitos, a Agência Patrícia 
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“Percepção da sociedade sobre violência e assassinatos de mulheres”, os 
quais revelam que entre os entrevistados de ambos os sexos e de todas as 
classes sociais, 54% conhecem uma mulher que já foi agredida por um 
parceiro e 56% conhecem um homem que já agrediu a parceira.

Diante deste cenário e buscando adequar a lei às demandas da 
sociedade, o legislador precisou inovar, criando leis mais específicas para 
garantir a proteção das mulheres. Nesse sentido, destacam-se a Lei n. 
11.340/06, também conhecida como Lei Maria da Penha, e a Lei n. 
13.104/2015, Lei do Feminicídio, as quais serão abordadas no próximo 
tópico.

3 Da tipificação do feminicídio: antecedentes históricos, conceitos e 
modalidades

Apesar de o artigo 226, §8º da Constituição Federal de 1988 
prever que “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada 
um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no 
âmbito de suas relações”, somente em 2006 foi criada a Lei n. 11.340, 
popularmente conhecida como Lei Maria da Penha.

Para Lopes (2013, [s.p.]) em setembro de 2006 a Lei 11.340/06 
“finalmente entra em vigor, fazendo com que a violência contra a mulher 
deixe de ser tratada como um crime de menor potencial ofensivo” e 
também “acaba com as penas pagas em cestas básicas ou multas”.

Porém, apesar de a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) ter 
sido um grande avanço na luta contra a violência de gênero e ter inovado, 
principalmente, no que se refere à punição do agressor e a proteção das 
vítimas com a possibilidade de aplicaçao de medidas protetivas de urgência, 
não foi um mecanismo suficiente para evitar, ou ao menos, diminuir de 
forma efetiva a violência contra a mulher. Verifica-se que é cada vez mais 
comum as manifestações de ódio e discriminação ao feminino, expostas 
por meio dos diversos tipos de violência, que nos termos do art. 7º da Lei 
podem ser de ordem física, psicológica, sexual, patrimonial e moral e, em 
casos extremos, culminam com a morte da vítima.

Galvão produz e divulga notícias, dados e conteúdos multimídia sobre os direitos das 
mulheres brasileiras.
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Nesse viés, cabe destacar dados obtidos através de pesquisa 
realizada pelo Datafolha4, encomendada pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública5, a qual foi divulgada em março de 2017, dando conta 
que de janeiro a dezembro de 2016, 503 mulheres foram vítimas de 
agressão física a cada hora no país. Isso representa um total de 4,4 milhões 
de brasileiras vítimas de violência no período mencionado.

Ademais, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)6 
avaliou o impacto da Lei Maria da Penha sobre a mortalidade de mulheres 
por agressões, por meio de estudo de séries temporais e concluiu que 
não houve redução das taxas anuais de mortalidade, comparando-se os 
períodos anteriores e após a vigência da referida Lei. No período 2001-
2006 (antes da vigência da Lei “Maria da Penha”) as taxas de mortalidade 
por 100 mil mulheres foram 5,28 e no período entre 2007-2011 (depois 
da Lei) o índice passou para 5,22. Observou-se, assim, um singelo 
decréscimo da taxa no ano 2007, imediatamente após a vigência da Lei 
e, nos últimos anos, o retorno desses valores aos patamares registrados no 
início do período (IPEA, 2013).

Além disso, o IPEA (2013) verificou que no período de 2001 a 
2011 ocorreram cerca de 50.000 mil feminicídios no Brasil, chegando-
se à conclusão que “em média, 5.664 mortes de mulheres por causas 
violentas ocorrem a cada ano, 472 a cada mês, 15,52 a cada dia, ou uma 
morte a cada 1h30”.

Sobre a importância da criação da Lei Maria da Penha e sua 
contribuição na busca da igualdade entre homens e mulheres e no 
combate à violência de gênero, bem como a necessidade de constante 
evolução legislativa, visando continuar protegendo a mulher vítima, 

4 O Datafolha foi criado em 1983, ainda como departamento de pesquisas e informática do 
Grupo Folha da Manhã, com o objetivo de oferecer conteúdo e servir como ferramenta 
de planejamento para o jornal Folha de S. Paulo e outros veículos e serviços da empresa.

5 O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) é uma organização sem fins lucrativos 
que tem por missão atuar como um espaço permanente e inovador de debate, articulação 
e cooperação técnica para a segurança pública no Brasil.

6 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) é uma fundação pública federal 
vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Suas atividades 
de pesquisa fornecem suporte técnico e institucional às ações governamentais para 
a formulação e reformulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento 
brasileiros.



  117
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos

destaca-se trecho exposto no Relatório Final da CPMI-VCM (2013):

Tivemos em nosso País um grande avanço no combate à 
impunidade e à violência contra a mulher com a edição da Lei 
Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 2006). [...] . A lei deve ser 
vista, no entanto, como um ponto de partida, e não de chegada, 
na luta pela igualdade de gênero e pela universalização dos direitos 
humanos. Uma das continuações necessárias dessa trajetória é o 
combate ao feminicídio.

Assim, diante da situação de extrema violência em que muitas 
mulheres estão inseridas, bem como da necessidade da legislação se 
adaptar e evoluir conforme as demandas da sociedade, tornou-se essencial 
a criação de uma nova lei, que passasse a punir de maneira mais severa 
aqueles que viessem a praticar o crime de homícidio contra a mulher por 
razões de gênero.

Dessa forma, complementando as leis já vigentes, em 09 de março 
de 2015, a Lei n. 13.104 foi sancionada, a qual prevê o feminicídio como 
circunstância qualificadora do crime de homicídio.

Por meio da lei 13.104/2015, o Código Penal Brasileiro passou 
a considerar o feminicídio como circunstância qualificadora do crime 
de homicídio, incluindo-o no rol dos crimes contra a vida. No inciso 
VI do art. 121 do referido diploma legal, o legislador dispôs que será 
considerando feminicídio o homicídio “contra a mulher por razões da 
condição de sexo feminino” e deixou claro, no § 2º - A, que tal condição 
é configurada quando envolver “violência doméstica e familiar” ou 
“menosprezo ou discriminação à condição de mulher”.

O novo tipo penal também prevê o aumento de pena de um 
terço até a metade, se o crime for praticado: durante a gestação ou nos 
3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) 
anos, maior de 60 (sessenta) anos, portadora de deficiência ou de doenças 
degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade 
física ou mental; na presença física ou virtual de descendente ou de 
ascendente da vítima ou, ainda, em descumprimento das medidas 
protetivas de urgência (art. 121, § 7º, I, II e III, IV) e ainda, incluiu 
o feminicídio no rol dos crimes hediondos, disciplinados pela Lei n. 
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8.072/90.7

A expressão femicídio ou femicide, termo original em inglês, foi 
utilizado pela primeira vez por Diana Russel, durante sua fala diante do 
Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres que ocorreu em 1976, 
em Bruxelas. Na ocasião, Diana Russel proferiu uma conferência para mais 
de duas mil mulheres de quarenta países diferentes. Posteriormente, em 
conjunto com Jill Radford, escreveu sobre o tema. Para Russel e Radford 
o termo feminicídio representava o assassinato de uma mulher que é 
praticado, simplesmente pelo fato de a vítima ser mulher (PASINATO, 
2011, p. 224).

Ainda, conforme leciona Mello (2016, p. 17), uma característica 
que define feminicídio para as autoras suprarreferidas é:

[...] de não ser ele fato isolado na vida das mulheres, mas apresentar-
se como ponto final de um continum de terror, que inclui agressões 
verbais, físicas e uma extensa gama de manifestações de violências e 
privações a que as mulheres são submetidas ao longo de suas vidas. 
Sempre que esses abusos resultarem na morte da mulher, devem ser 
considerados feminicídios. 

O termo feminicídio passou a ser debatido com mais intensidade 
no contexto latino-americano a partir do caso González e outras 
(“Campo Algodonero”) vs. México, que foi denunciado perante a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. Tal caso trazia denúncias de 
desaparecimento, estupro, tortura e assassinato de mulheres em Ciudad 
Juárez, no México. A origem dos problemas na região remonta à década 
de 1960, quando houve uma mudança importante na economia local, 
gerada pelo fim da política de arregimentação de homens mexicanos 
para o trabalho agrícola nos Estados Unidos e pela instalação de grandes 
indústrias (maquiladoras), que passaram a explorar a mão-de-obra 
feminina, o que acarretou “rearranjos nos papéis tradicionais de gênero” 
(PASINATO, 2011, p. 225). 

Para Mello (2016, p. 47) foi nesse contexto que passaram a ocorrer 
assassinatos de mulheres e, na maioria dos casos as vítimas eram jovens 
migrantes ou de famílias de migrantes e operárias na indústria.

7 Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição 
Federal, e determina outras providências.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033841/lei-dos-crimes-hediondos-lei-8072-90
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Em razão da “falta de medidas de proteção às vítimas, falta de 
prevenção a esses crimes, falta de resposta das autoridades frente ao 
desaparecimento e falta de diligência na investigação dos assassinatos”, 
bem como “a denegação da justiça e a ausência de reparação adequada”, 
isso tudo mesmo diante do conhecimento de centenas de mortes de 
mulheres e meninas, decorrentes de um padrão de violência de gênero, 
em março de 2002 o caso “Campo Algodonero”, foi levado à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, denunciando o Estado mexicano. 
Em dezembro de 2009, o México foi considerado responsável. “Trata-se 
de uma decisão simbólica e exemplar, em que pela primeira vez a Corte 
Interamericana condenou um Estado pelo homicídio de mulheres pela 
condição de gênero” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, p. 15). 

 Destaca-se que a Corte Interamericana de Direitos Humanos ao 
prolatar a sentença do caso acima definiu os feminicídios (MELLO, 2016, 
p. 132):

[...] como homicídios de mulheres por razões de gênero, 
considerando que estes se dão como resultado de uma situação 
estrutural e de um fenômeno social e cultural enraizado nos 
costumes e na mentalidade, e que estas situações foram criadas em 
uma cultura de violência e discriminação baseada no gênero.

Tem-se que o reconhecimento da responsabilidade do México 
e a sua condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 
teve impacto direto na produção normativa do referido país, visto 
que em 14 de junho de 2012, o Código Penal Federal mexicano foi 
modificado para introduzir o tipo penal feminicídio. Com o passar 
dos anos e buscando trazer uma maior proteção às mulheres, “dezesseis 
países da América Latina passaram a tipificar o assassinato de mulheres 
em determinadas circunstâncias, denominando-o, alguns “femicídio”, e 
outros “feminicídio”” (MELLO, 2016, p. 59).

No Brasil, a Lei n. 13.1048, sancionada em 09 de março de 2015, 
foi criada a partir de uma recomendação da Comissão Parlamentar Mista 

8 Altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o 
art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos 
crimes hediondos.
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de Inquérito sobre Violência Contra a Mulher (CPMI-VCM), que 
investigou a violência contra as mulheres nos estados brasileiros entre 
março de 2012 e julho de 2013 (SENADO FEDERAL, 2013).

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a 
Mulher (CPMI-VCM) foi criada com o objetivo de investigar a situação 
da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão 
por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos 
instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência. 
Durante pouco mais de um ano a CPMI-VCM, visitou dezessete Estados 
brasileiros e o Distrito Federal, e as constatações obtidas por meio do 
relatório final da referida CPMI foram essenciais para a ampliação das 
discussões sobre a violência contra a mulher em um contexto geral e, 
ainda, sobre necessidade de criminalização do feminicídio no Brasil 
(MELLO, 2016, p. 128).

Mello (2016, p. 128) menciona que “a CPMI concluiu ser preciso 
dar um basta nas diversas manifestações de violência contra as mulheres, 
sobretudo em sua forma mais extrema: o assassinato”. A CPMI-VCM 
apresentou dados alarmantes, sobre feminicídios no Brasil, demonstrando 
que nos últimos 30 anos foram assassinadas no país perto de 91 mil 
mulheres, sendo que 43,5 mil só na última década. O número de mortes 
nesses trinta anos passou de 1.353 para 4.297, o que representa um 
aumento de 217,6%, ou seja, mais que triplicou (SENADO FEDERAL, 
2013).

Ademais, no Relatório Final da CPMI- VCM constou como 
uma das recomendações a mudança na lei penal propondo o seguinte 
(SENADO FEDERAL, 2013, p. 1000): 

Acrescentar parágrafo 7º ao art.121, criando a agravante de 
feminicídio, como uma forma extrema de violência de gênero 
contra as mulheres, que se caracteriza pelo assassinato da mulher 
quando presentes circunstâncias de violência doméstica e familiar, 
violência sexual ou mutilação ou desfiguração da vítima.

Além disso, no mesmo documento, é explanado que a importância 
de tipificar o feminicídio está relacionada com o reconhecimento em 
lei de que mulheres estão sendo mortas pela razão de serem mulheres, 
demonstrando que a desigualdade de gênero ainda persiste em nossa 
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sociedade, bem como pelo fato de combater a impunidade, evitando que 
os autores de feminicídios sejam beneficiados por interpretações jurídicas 
retrógradas e moralmente inaceitáveis, como o de terem cometido “crimes 
passionais” (SENADO FEDERAL, 2013, p. 1004). 

O feminicídio é “a expressão extrema, final e fatal das diversas 
violências que atingem as mulheres em sociedades marcadas pela 
desigualdade de poder entre os gêneros e por construções históricas, 
culturais, e sociais discriminatórias” (PRADO; SANEMATSU, 2017, p. 
10). O termo “feminicídio é uma palavra nova, criada para falar de algo que 
é persistente e, ao mesmo tempo, terrível: que as mulheres sofrem violência 
ao ponto de morrerem” (PRADO; SANEMATSU, 2017, p. 11).

As principais motivações para a prática do delito são o ódio, o 
desprezo ou o sentimento de perda do controle da mulher. O feminicídio 
refere-se à “estância última de controle da mulher pelo homem: o 
controle da vida e da morte”. Tais assassinatos não são incidentes isolados 
que surgem repentina e inesperadamente, mas sim o ato último da 
violência contra as mulheres, vivenciada como um contínuo de violência 
(SENADO FEDERAL, 2013, p. 1003).

A literatura apresenta diversas modalidades reconhecidas como 
feminicídios, conforme o documento “Diretrizes Nacionais Feminicídio: 
Investigar, Processar e Julgar com perspectiva de gênero as mortes 
violentas”, são modalidades de feminicídio: o íntimo, não íntimo, 
infantil, familiar, por conexão, sexual sistêmico, por prostituição, por 
tráfico de pessoas, por contrabando de pessoas, transfóbico, lesbofóbico, 
racista e por mutilação genital feminina (BRASIL, 2016, p. 22).

Porém, apesar da existência diversas modalidades de feminicídios e 
os diversos contextos em que o assassinato de uma mulher, simplesmente 
por questões de gênero, podem acontecer, observou-se há maior 
incidência do cometimento do feminicídio íntimo, o qual é caracterizado 
pela “morte de uma mulher cometida por um homem com quem a vítima 
tinha, ou tenha tido, uma relação ou vínculo íntimo: marido, ex-marido, 
companheiro, namorado, ex-namorado ou amante, pessoa com quem 
tem filhos (as)” (BRASIL, 2016, p. 22).

Isso porque, conforme dados do Mapa da Violência 2015, “dos 
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4.762, homicídios de mulheres registrados em 2013 pelo SIM, 2.394, 
isso é, 50,3% do total nesse ano, foram perpetrados por um familiar da 
vítima. Isso representa perto de 7 feminicídios diários, cujo autor foi um 
familiar”. Além disso, desse total, “1.583 mulheres foram mortas pelo 
parceiro ou ex-parceiro, o que representa 33,2% do total de homicídios 
femininos no ano. Nesse caso, as mortes diárias foram 4” (WAISELFISZ, 
2015, p. 70).

No mesmo sentido, Meneghel e Portela (2017, p. 3080) lecionam 
sobre a maior incidência de feminicídios em contexto doméstico e 
familiar:

Os cenários onde ocorrem os feminicídios ajudam a compreender 
os seus determinantes, alguns conhecidos de longa data, outros 
emergentes na atualidade. Os mais conhecidos e estudados são os 
cenários familiares e domésticos, já que a família em sociedades 
patriarcais confere todo o poder ao homem, e nas relações entre 
parceiros íntimos as mulheres são consideradas propriedade dos 
maridos, companheiros, namorados e ex-companheiros.

O Mapa da Violência de 2015 ainda ressaltou que, entre as 
mulheres em situação de violência conjugal, 43,1% são jovens, com idade 
entre 18 e 39 anos e que o Brasil ocupa a 5ª posição na lista de países com 
as maiores taxas de homicídios de mulheres no mundo, num ranking 
com 84 países (WAISELFISZ, 2015).

Assim, considerando que o Brasil é um dos países com a maior 
taxa de homicídio de mulheres no mundo, a seguir serão analisados casos 
e dados específicos de mortes de mulheres em razão de gênero, com o fim 
de depreender em que contexto normalmente ocorrem tais mortes e se as 
vítimas já possuíam histórico de violência.

4 Análise de dados e casos de feminicídios

Na pesquisa denominada “A violência doméstica fatal: o problema 
do feminicídio íntimo no brasil” publicada pelo Ministério da Justiça, 
profissionais que trabalham diretamente com as mulheres vítimas de 
violência doméstica foram entrevistadas e relataram que o feminicídio 
nao é um fato isolado na vida das vítimas e decorre de sucessivos atos de 
violência (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, p. 45):
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[...] o homem, ele não puxa a arma para matar a primeira vez. 
A primeira reação do homem não é matar. Antes ele já tentou 
destruir a autoestima da mulher com violência psicológica, com 
ameaças, ele já atingiu a integridade física da mulher de outras 
formas e isso vai num crescente. Na verdade acho até que toda vez 
que ela dá a volta no ciclo da violência, essa violência tende a se 
agravar (Defensora Pública, DPE-BA).

[...] Outra característica que também é muito presente e que 
muitos colegas relatam é que normalmente quando essa mulher 
é morta, ainda que ela não tenha prestado nenhuma queixa 
em nenhuma delegacia, ao conversar com as testemunhas e os 
familiares, se observa que foi um crime crescente. Essa mulher 
já vivia num contexto de ameaça, de lesão corporal leve, de lesão 
corporal grave, até chegar ao homicídio. O homicídio, na grande 
maioria das vezes, na grande maioria dos casos, tem um histórico 
pretérito de violência. Não é assim ‘tive ciúmes de você, acionei 
o gatilho e matei’. Não é assim. (Promotora de Justiça, MP-BA) 
(Ministério da Justiça, 2015, p. 44).

No mesmo sentido, destaca-se trecho do documento Atlas da 
Violência 2017, o qual entre diversos tópicos abordou o assassinato de 
mulheres (2017, p. 37):

Os dados apresentados revelam um quadro grave, e indicam 
também que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Em 
inúmeros casos, até chegar a ser vítima de uma violência fatal, essa 
mulher é vítima de uma série de outras violências de gênero, como 
bem especifica a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). A violência 
psicológica, patrimonial, física ou sexual, em um movimento de 
agravamento crescente, muitas vezes, antecede o desfecho fatal. 

No Estado do Rio Grande do Sul durante o ano de 2016, ano 
seguinte a vigência da Lei 13.104/2015, foram iniciados no Poder 
Judiciário Estadual 156 processos que apuram feminicídios, tanto na 
forma tentada como consumada. Nesse sentido, a Figura1 exemplifica:
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Figura 1 – Índices de feminicídos no Rio Grande do Sul em 2016

Fonte: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (2017).

Em análise dos dados expostos na figura acima, observa-se que 
em grande parte dos casos as vítimas já haviam postulado a concessão 
de medidas protetivas de urgência, mais especificamente, em 72 dos 
156 crimes e, além disso, em 39 processos as vítimas tiveram a medida 
protetiva decretada em seu favor, e tal medida, não foi capaz de impedir 
os óbitos, ou mesmo as tentativas.

Assim, é possível dizer que a mulher vítima de feminicídio apesar 
de possuir medida protetiva decretada ou ter postulado a concessão da 
mesma, já estava submetida anteriormente a situações de violência e a 
morte é o fechamento de um clico de sofrimento, agressões e humilhações. 
Nesse sentido, Gomes (2015, p. 194) refere que “[...] a mulher morre 
porque é mulher num contexto de extrema violência de gênero. De fato, 
o feminicídio é a expressão letal é o ápice, o limite de um conjunto de 
violências e vulnerabilidades a que as mulheres são expostas ao longo da 
vida”.

Nesse viés, é pertinente colacionar julgados do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, demonstrando que, muitas vezes, as mulheres 
acabam se tornando vítimas de feminicídios apesar de já terem buscado 
auxílio junto ao sistema de justiça:

Ementa: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. 
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS 
DO ART.312 DO CPP. DEMONSTRADOS. Paciente preso, 
preventivamente, pela prática, em tese, de tentativa de feminicídio. 
Existência de materialidade e indícios de autoria demonstrados. 
Repiso apenas que a vítima revelou não ter sido fato isolado, pois 
já havia sofrido violência do paciente e sido ameaçada de morte. 
Tais situações culminaram na separação do casal e no pedido 
de  medidas  protetivas  contra ele, no dia 10/5/19 – Processo nº 
027/2.19.0007123-9. No caso dos autos, o paciente teria, em 
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tese, utilizado um perfil falso em uma rede social, através do qual 
contatou a vítima fingindo ser outra pessoa, ocasião em que marcou 
um encontro para o dia e local dos fatos narrados na exordial 
acusatória. Quando ela chegou no local combinado, o acusado a 
forçou a entrar em seu carro, momento em que teria iniciado a 
agressão com golpes de faca, bem como estrangulamento, tendo 
sido socorrida por terceiros. Portanto, não se pode olvidar que a 
forma de execução do crime demonstra a alta periculosidade do 
paciente, seu agir destemido, bem como a extrema gravidade do 
delito, situação que representa risco à sociedade reforçando, pois, 
a necessidade de manutenção da constrição para acautelamento 
da paz social e da ordem pública, bem como o interesse em 
proteger a vítima da violência. Reforço apenas ser inviável o exame 
aprofundado das provas em sede de habeas corpus. A alegação 
da existência condições pessoais favoráveis, como o paciente ser 
primário, ter bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, 
não asseguram a liberdade provisória, quando demonstrada a 
necessidade de segregação cautelar, sendo inviável a aplicação 
de  medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes e 
inadequadas ao caso em tela, diante da gravidade do fato. ORDEM 
DENEGADA. (Habeas Corpus, Nº 70081843856, Segunda 
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura 
Marques Borba, Julgado em: 11-07-2019). (grifo nosso).

Ementa: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICIDIO. 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO 
PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. 
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE 
CONCRETA DA CONDUTA. ABALO À ORDEM PÚBLICA. 
EFETIVA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. 
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Ordem 
denegada. (Habeas Corpus, Nº 70081547408, Primeira Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José 
Martinez Lucas, Julgado em: 12-06-2019). (grifo nosso).

Ementa:  RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIME 
CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO 
DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. 
Legítima defesa e animus necandi. As provas oral e técnica 
impedem a absolvição sumária ou a desclassificação do fato. Uma 
testemunha afirmou ter visto, logo antes do fato, o réu segurando 
a vítima pelos cabelos e a arrastando até o quarto de casa com uma 
faca no pescoço. Mapa das regiões anatômicas atestou ferimentos 
cortantes nas costas. Laudo técnico apontou que a lesada faleceu 
por esgorjamento, cuja profundidade do corte deixou visível 
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“planos profundos seccionados”. Natureza, gravidade e locais das 
lesões deixam dúvida sobre as teses de legítima defesa e de ausência 
de dolo. Impositiva a remessa dos autos ao Conselho de Sentença. 
Qualificadoras. Motivo fútil: mantença. Possibilidade de o fato ter 
decorrido da não aceitação do réu quanto à partilha de bens com a 
vítima no processo de divórcio. Feminicídio: mantença. O acusado 
e a vítima mantinham relação conjugal. Depoimentos apontam que o 
relacionamento era marcado por discussões e por agressões. Recurso que 
dificultou a defesa da vítima: afastamento mantido. Parte da prova 
oral aponta que houve discussão entre o réu e a vítima instantes 
antes do fato. Histórico de violência entre o casal. Existência prévia 
de medidas protetivas contra o réu, que foi descrito, por testemunhas, 
como agressivo. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E 
DA DEFESA DESPROVIDOS. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 
70078119849, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 24-
10-2018) (grifo nosso).

Diante dos índices do Estado do Rio Grande do Sul (Figura1) e 
dos julgados colacionados é possível constatar que em grande parte dos 
casos, o feminicídio ocorre como o fechamento de um ciclo de violências 
perpetradas pelo agressor, o que se verifica pelo fato de que as vítimas já 
haviam postulado proteção junto ao sistema de justiça, ou seja, já haviam 
denunciado as violências sofridas e algumas até já estavam sob guarida 
da medida protetiva, o que não foi suficiente para impedir a prática do 
feminicídio.

Assim, observa-se que os feminicídios costumam ter um padrão 
de cometimento, ou seja, a violência é iniciada de forma sútil, geralmente 
por meio das agressões psicológicas e segue em um ciclo crescente, passa 
para as agressões fisicas e sexuais e, culmina no desfecho trágico que é a 
morte, como expressão da mais cruel forma de violência de gênero. 

5 Considerações finais 

Apesar de a Constituição Federal de 1988 trazer a igualdade 
como um de seus princípios fundamentais, esse direito está longe de ser 
integralmente cumprido, pois há uma raiz histórica patriarcal de opressão 
contra a mulher, e até os dias atuais prevalece a ideia de subordinação 
feminina, a qual faz da mulher uma das maiores vítimas de violência. A 
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violência de gênero é aquela cometida contra a mulher simplesmente pela 
sua condição de sexo feminino.

Como grande avanço na luta contra a violência de gênero, destaca-
se a n. Lei n. 11.340/2006, conhecida popularmente como “Maria da 
Penha”, a qual estabeleceu mecanismos para impedir e punir a violência 
doméstica, bem como oferecer assistência às vítimas, por meio dela o 
tema passou a ser mais debatido e denunciado. Contudo, os índices de 
homicídios de mulheres continuaram aumentando, conforme se verificou 
pelos dados divulgados pela CPMI da Violência Contra a Mulher e pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e tornou-se necessário 
que o legislador inovasse, objetivando punir de forma mais severa as 
mortes de mulheres em razão de gênero.

Desta forma, a Lei n. 13.104/2015 veio para complementar a 
leis vigentes e passou a considerar o feminicídio uma circunstância 
qualificadora do crime de homicídio, o qual decorre exclusivamente por 
questões de gênero, ou seja, quando o crime é praticado por discriminação 
à condição de sexo feminino ou quando decorre de violência doméstica 
e familiar.

Conforme analisado, modalidade de feminicídio que ocorre com 
mais frequência é o feminicídio íntimo, visto que na grande maioria 
dos casos as vítimas morrem em suas residências e o agressor é alguém 
próximo, com quem ela possuiu ou possuía relação íntima e de afeto, tais 
como namorados, companheiros, esposos, ex-namorados e etc.

Por meio do presente estudo, verificou-se que o feminicídio é um 
ato extremo de violência contra a mulher e é o ápice, o fechamento de um 
ciclo de violência sofrido pela vítima, ou seja, a mulher antes do evento 
morte já era submetida a diversas formas de violência, que nos termos 
da Lei Maria da Penha pode ser de ordem psicológica, física, sexual ou 
patrimonial. Ainda, foi possível observar por meio dos casos analisados 
que a vítima de feminicídio já havia requerido proteção junto ao sistema 
de justiça, visto que muitas morreram após denunciar as violências 
sofridas e até vieram a óbito apesar de possuírem medidas protetivas 
decretadas contra o agressor. 

Assim, conclui-se que as leis estão avançando com o intuito de 
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garantir uma maior proteção às mulheres, visto que ao verificar que 
a lei Maria da Penha não estava sendo eficaz para evitar ou ao menos 
reduzir os assassinatos de mulheres em razão de gênero, foi criada a Lei 
do Feminicídio.

 Porém tem-se que somente a Lei não é capaz de evitar o 
cometimento dos crimes, pois como observado, em muitos casos a vítima 
recebeu o devido amparo do sistema de justiça e mesmo assim foi morta, 
ou sofreu diversas agressões, o que há é um problema social grave que 
acaba por legitimar a violência contra a mulher por meio da propagação 
do discurso da superioridade masculina que conforme abordado neste 
artigo é consequência de milênios de opressão da mulher e demanda um 
processo de conscientização e educação.
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PÓS-MODERNIDADE: NECESSIDADE DE UM 
OLHAR HOLÍSTICO PARA COM A NATUREZA

Daiane Specht Lemos da Silva
Domingos Benedetti Rodrigues

1 Considerações iniciais

Em razão das catástrofes ambientais ocorridas cotidianamente, 
bem como em razão dos sinais de alerta emitidos pela 

natureza para o ser humano ter maior zelo na preservação ambiental, pela 
nova concepção da era pós-moderna, o presente estudo visa analisar a 
posição do ser humano em relação a tais situações. A natureza, ao longo 
dos anos, foi impactada, violada, drasticamente degradada, em nome das 
transformações sociais para atender as necessidades humanas. Entretanto, 
tais situações não podem persistir, haja vista o risco da extinção. Assim, 
há necessidade do ser humano ter um olhar holístico aos apuros do meio 
ambiente. 

Logo, como temática tem-se a necessidade de novas concepções 
com o meio ambiente. Delimitar-se-á o estudo nas necessidades de 
transformação das concepções humanas, devido à era pós-moderna, 
em relação à natureza. A pergunta que instigou o desenvolvimento da 
escrita é: o indivíduo alterou sua concepção/visão da natureza em razão 
da transição do sistema do Estado Moderno para o Estado Pós-Moderno? 
Na tentativa de resolver à problemática a pesquisa será dividida em duas 
abordagens, sendo a primeira sobre os poderes da pós-modernidade e o 
segundo sobre o olhar reflexivo para com a natureza. 

A metodologia utilizada tem natureza teórica, a interpretação 
de dados parte do hipotético dedutivo, com análise de dados de 
modo qualitativo. A primeira parte do texto abordará sobre os fatores 



134  
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos

influenciadores das alterações dos contextos sociais ao ser superada a 
soberania. A segunda parte do texto visa descrever, sucintamente, a visão 
mais holística do indivíduo sobre a natureza, com as novas concepções/
preocupações do indivíduo sobre o meio ambiente. 

2 Da modernidade à pós-modernidade

Contemporaneamente contempla-se um mundo pós-moderno, 
no qual não existe soberania absoluta. Há novas preocupações, bem 
como maior complexidade nas relações sociais, pela reviravolta ocorrida 
no sistema estatal e se fez necessário uma (re)adaptação humana, em ter 
uma visão mais crítica sobre os problemas atuais e as relações jurídicas. 
O ponto de partida deste escrito é a concepção de Estado Democrático 
de Direito, no sentido da garantia que os indivíduos detêm em lhes 
serem assegurados os direitos fundamentais, com a finalidade de evitar 
quaisquer violações. 

Direitos fundamentais e democracia devem ser inseparáveis, tendo 
em vista que as concepções se completam. Também, os interesses coletivos 
ou públicos, em qualquer situação, devem estar sobrepostos aos interesses 
individuais ou privados (FERRAJOLI, 2011). Entretanto, tal prática, 
na maioria das vezes, não ocorre. Normalmente, os interesses privados 
são sobrevalorados aos interesses públicos. Nesse sentido, verifica-se a 
importância da alteração dessa perspectiva a fim de se ter uma visão mais 
ampla de cuidado para com o meio ambiente (ETZIONI, 2001).

Para o ser humano ter um olhar mais profundo em relação às 
necessidades ambientais, é fundamental a prevalência de uma comunidade 
protagonista que vise zelar na manutenção do equilíbrio ecológico, 
consoante aos seus atos (ETZIONI, 2001), e, o Estado (mesmo não 
soberano) deve estabelecer meios para proporcionar uma sociedade livre, 
justa e igualitária, bem como medidas para a preservação do meio em 
que se encontra. Atender os interesses coletivos significa a legitimação do 
poder político, de representação. Todavia, a representação pode causar 
problemas para a concretização efetiva da democracia, pela ausência da 
plena confiança nos governantes (FERRAJOLI, 2011). 

Há ocorrência de outros elementos, negativos ou positivos, que 
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influenciam nas decisões de governo, que agem como forças estranhas. 
As forças estranhas possuem poder para com as decisões de Estado, 
impulsionam a chamada crise estatal, que acaba por ressaltar as novas 
angústias, do mundo contemporâneo, caracterizado por uma população 
narcísica, na sua maioria, que busca atender somente as necessidades 
pessoais sem pensar no outro, sem ter o senso de alteridade. Dessa 
forma, além de causar uma instabilidade nas relações sociais, acaba por 
proporcionar prejuízos imensuráveis ao meio ambiente e violações dos 
direitos das futuras gerações.

Nos novos tempos, com as crises e inconsistências, os indivíduos 
são fadados a buscar uma vida mais feliz e com melhores condições de 
existência, em uma busca incansável pela auto-realização. As preocupações 
maiores estão, estreitamente, vinculadas à necessidade e ao cuidado de si 
mesmo; contudo, outras preocupações iniciam a ganhar forças e espaço, 
como, por exemplo, o afeto ou o meio ambiente (WARAT, 1994). O 
meio ambiente, durante anos, foi destruído, sem qualquer precaução, 
ocorrido em razão da essência dominadora do indivíduo, mas tal prática 
gerou prejuízos e perdas significativas.

A ideologia de homem dominador da natureza surge da perspectiva 
do Estado Moderno, no qual o domínio da natureza é explicado pelo 
meio científico. O ser humano passou a ter a falsa ideia de deter o direito 
de domínio integral da natureza, para utilizá-la e transformá-la. Acreditou 
deter o poder e o domínio sobre as coisas naturais, consagrou assim, o 
direito de abusar da coisa, pois o mercado passou a ser o proprietário da 
natureza (OST, 1995). 

Assim, considerando o desequilíbrio existente, tanto político 
como ecológico, bem como o cenário atual de colapso que vivemos, 
os problemas que a sociedade enfrenta deveriam ser identificados e 
subtraídos do contexto social (ETZIONI, 2001). Tal atribuição seria 
um dever do Estado, pois, a sociedade em sua essência é frágil e seria 
ideal que houvesse uma representação condigna de lutas pelas garantias 
dos direitos coletivos (FERRAJOLI, 2011).  Ao ser implantada a 
consciência de que os interesses coletivos são mais importantes que os 
interesses privados, ações positivas refletiriam no cuidado para com o 
meio ambiente, na preservação. Ao eliminar com a crise democrática 
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seria impulsionado o desenvolvimento da sociedade (ETZIONI, 2001). 
O desenvolvimento englobaria o cuidado com os recursos naturais, ao 
suprir o uso indiscriminado dos recursos que poderá provocar escassez 
e extinção. Por muito tempo usufruiu-se do meio ambiente de modo 
exagerado e sem pensar nas consequências, mas contemporaneamente, 
isto não é aceitável.

Os problemas ecológicos enfrentados nos dias atuais, nada 
mais é que a falta de consciência do indivíduo, de que, pelas práticas 
descontroladas e obsessão de domínio e poder, usufruem dos recursos 
naturais, exageradamente, sem atentar-se sobre as consequências de seus 
atos. Isso acabou por prejudicar, demasiadamente, toda a população, com 
os problemas ecológicos enfrentados: escassez de recursos, derretimento 
de geleiras, espécies extintas, entre outras. 

Garantia de um meio ambiente equilibrado é direito de todos, 
entretanto, a busca por riquezas teve maior peso em relação ao cuidado 
com ele. A exploração desordenada justifica o enfrentamento dos diversos 
problemas ecológicos. A comunidade expressa papel fundamental para a 
mudança do cenário degradado ecologicamente, em razão dos sujeitos 
alimentam as relações sociais, o que justifica a necessidade de boa 
moralidade (ETZIONI, 2001), para a tomada das decisões. Entretanto, 
o problema atual é que o senso político passou a adquirir peso na 
concepção de direito, que acaba por anular a administração da justiça 
(WARAT, 1994) e, de mais uma forma, sobrevaler o interesse privado 
sobre o coletivo. 

Dessa forma, ocorre, hoje, pelas características que o meio 
ambiente se encontra, a necessidade de superar as falhas mencionadas 
(sobrevalorização dos interesses públicos sobre os privados e das forças 
estranhas que dominam a vontade do Estado), bem como um pensar 
reflexivo/filosófico, no cuidado com a natureza. Deve ser eliminado o 
pensamento de superioridade que o ser humano possui e colocar-se junto 
com os outros elementos naturais, pois, todos (seres humanos e natureza) 
estão no mesmo nível, sem existir dominador e dominado. 

Deve-se, ao falar sobre natureza, eliminar a visão que a 
desconstitucionalização reproduz ao imaginário da população, de que os 
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direitos fundamentais e os recursos naturais são mercadorias negociáveis 
(FERRAJOLI, 2011). Este pensar é um caminho perigoso e sem volta, 
tendo em vista que os recursos naturais são limitados. As consequências da 
transição do mundo moderno para o pós-moderno produziram reflexos 
no ser humano que, precisou (e precisa) realizar uma ruptura de si, na 
perspectiva de aceitar não ser dominador e sim equivalente aos demais 
componentes do meio ambiente, com igual importância.

Junto com as rupturas do pós-modernismo e algumas das 
preocupações contemporâneas demonstradas, verifica-se a necessidade 
de criar políticas públicas para tratar os problemas sociais, para que o 
Estado tome posição na busca de garantir a igualdade de todos, mesmo 
que isso não seja unicamente de sua responsabilidade (ETZIONI, 2001). 
Para isso, primordialmente, é preciso que se separe, visivelmente e não 
substancialmente, os interesses públicos dos privados, condição difícil de 
ser concluída (FERRAJOLI, 2011).

Daí justifica-se a necessidade da sociedade em ter diálogos morais 
para transformação das culturas sociais, porque esta é uma perspectiva 
que influência, fortemente, nas demais relações sociais (ETZIONI, 
2001), especialmente, na mudança de hábitos para a preservação do 
meio ambiente. Assim, para que seja possível amenizar os impactos dos 
atos inconsequentes que os indivíduos provocaram ao meio ambiental, 
é fundamental que se estabeleça a ideia de que os bens fundamentais 
devem ser sobrepostos aos interesses privados, ou seja, os bens e garantias 
comuns. Isso, incluindo, os recursos naturais, não podem ser vistos como, 
meramente, mercadorias (FERRAJOLI, 2011).

Dessa forma, percebe-se com a breve exposição que, além do mundo 
ter transitado do modernismo para o pós-modernismo, o ser humano 
também teve e deve continuamente evoluir. Hoje, é possível afirmar 
que o homem percebeu que necessita e não é proprietário da natureza, 
não detêm o direito de dominá-la e usufruí-la indiscriminadamente. 
Mas, o tempo não retroage e agora a questão é evitar novas violações 
ambientais e amenizar as consequências dos atos anteriores impensados 
que prejudicaram a natureza. Para tanto, há a necessidade de uma 
visão holística da natureza pela sua inegável importância, assunto a ser 
abordado na sequência. 
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3 Um olhar reflexivo para com a natureza

O nível de lesividade provocado ao meio ambiente pelas práticas 
agressivas do uso indiscriminado dos recursos naturais pelo ser humano, 
estão, absurdamente, altos e precisam ser observados mais atentamente. 
O novo mundo, pós-moderno, predominantemente industrial, 
capitalista e sem fronteiras, promoveu alienação geral para o consumo 
e, reflexamente, impulsionou a devastação, sendo rotineiro observar as 
degradações ambientais provocadas pelo ser humano. 

Contudo, este pensamento, exclusivamente, econômico não 
pode persistir. É necessário um olhar mais reflexivo perante os recursos 
naturais. Os indivíduos precisam ter a consciência de que os recursos 
naturais não podem ser substituídos por mecanismos industriais/artificiais 
(OST, 1995). Assim, partindo da premissa de que os recursos naturais 
são insubstituíveis, fica amplamente comprovado que o indivíduo não 
possui o direito de usar indiscriminadamente destes bens, tendo em vista 
que tais recursos são limitados e precisam ser preservados, para as futuras 
gerações, por ser de direito delas. 

Desde a Declaração dos Direitos do Homem, há imposição da 
necessidade de conservar as vontades coletivas e satisfazê-las, e, desde 
então se verifica certo egoísmo nas intenções e condutas, se for fazer um 
contraponto com as questões ambientais. Preocupar-se, tão somente, com 
as satisfações das condutas individuais, não pode e não deve ser sustentada, 
haja vista que, as atitudes podem importar consequências prejudiciais e 
irreparáveis ao meio ambiente e a coletividade (GUATTARI, 2001). O 
meio ambiente é essencial para a existência humana, importante ter o 
cuidado e o zelo com ele para evitar o caos. 

Raros os seres humanos que tendem a preocupar-se com o 
futuro da natureza, bem como se constrangem em aceitar a natureza 
artificial que o mercado tenta impor, mesmo detendo a certeza de que 
os recursos ambientais são insubstituíveis (OST, 1995). Não se pode 
aceitar que práticas devastem o meio ambiente. Necessário se faz, criar 
novas percepções que instiguem a preservação dos recursos naturais e 
demonstrem que o ser humano, absolutamente, não tem domínio ou 
controle da natureza. Neste contexto, novos estudos são revelados, sob a 
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expectativa de um olhar mais holístico para a natureza.
A ecosofia social, por exemplo, consiste em desenvolver práticas 

específicas que tendem a modificar e reinventar o ser humano em todos 
os meios sociais (família, sociedade, trabalho, etc), ou seja, reconstruir 
o conjunto das modalidades do “ser-em-ambiente.” O indivíduo não 
pode ser separado da cultura e principalmente, do meio ambiente, e deve 
aprender, com urgência, a pensar transversalmente as interações entre 
ecossistemas, mecanosfera e universos de referência sociais e individuais. 
Neste olhar, a ecologia não mais impõe resolver os problemas ecológicos, 
mas sim a lutar para que todos sejam conduzidos a proteger, a preservar 
e a alterar a sociedade, por evoluções flexíveis de equilíbrio entre o 
desenvolvimento e o uso dos recursos naturais (GUATTARI, 2001).

A concepção referente à ecosofia, entre outras situações, propõe 
certo questionamento, em identificar qual o relacionamento que 
queremos ter com a natureza. Possível identificar que reduzir a relação 
entre humano e natureza em atender as necessidades ou desejos pessoais, 
em uma visão econômica, pelo custo e benefício, não é o essencial. 
Os propósitos humanos, hoje, visivelmente, individuais, deveriam 
ser objetivos coletivos (OST, 1995), sem esquecer-se de analisar as 
consequências ambientais que possam vir a causar.

Assim, visível a necessidade de valorização da natureza, de modo 
ético normativo, bem como de forma antropocêntrica e humanista. 
Também, deve-se afastar a percepção de ser legítimo o discurso de que o 
direito de natureza é uma metáfora literária destinada a chamar atenção da 
opinião pública. O homem deveria mais do que querer e poder modificar 
a natureza, deveria dedicar-se em proteger a natureza (GUATTARI, 
2001). Simplesmente pelo fato dela ser indispensável para a sua existência 
e pela natureza não necessitar do ser humano para sobreviver. 

Todavia, o ser humano não conseguiu, ainda, romper absolutamente 
o pensamento moderno de superioridade perante a natureza. Cria meios 
para possibilitar a sobrevivência, usa as matérias da natureza e descarta 
as que não serão mais usadas, acredita, veementemente, ter autorização 
e domínio em manusear a natureza como bem pretender (OST, 1995). 
Contudo, como se pode verificar esta ideia é equivocada e por muitos 
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anos isso ter ocorrido, atualmente vivemos as consequências. 
Já a nova concepção sobre eco-cidadania seria o fundamento 

globalizante, para a emancipação sustentável. Apresenta uma 
transformação ética, estética, política e filosófica profunda, a reaprender 
a usar o meio ambiente. Propõe uma melhor qualidade de vida social, 
mais digna para o conjunto da sociedade. A proposta seria, no sentido da 
vida, em ter ou não limites, a lei passaria a codificar no sentido de evitar a 
produção de sociedades perversas, poucos visíveis, mas somente a lei não 
é a solução (WARAT, 1994). É necessário a mudança comportamental 
dos seres humanos.

A reflexão eco-cidadã, juntamente com o pensar filosófico, 
trouxe a negação do conhecimento que se reduz a especulação teórica 
com significações como truques objetivos. Os problemas atuais devem 
ser estudados e analisados de modo que possibilite alternativa para tais, 
sendo que está, totalmente, afastado o uso exclusivo do positivismo, pois 
a solução seria, agora, um olhar mais humanístico na tentativa de resolver 
os problemas sociais (WARAT, 1994).

Outra ideologia pós-moderna, com evidente preocupação com o 
meio ambiente, é a filosofia que defende a chamada ecologia profunda. 
A ecologia profunda desafia o humanismo, visa desconstruir a ideia 
moderna e do mundo natural, no intuito de não ser vista mais como 
objeto e sim ser vista como equivalente a sujeito (GUATTARI, 2001). 
Este novo paradigma esboça uma aglomeração de concepções, valores, 
percepções de um olhar mais profundo sobre a natureza. Reconhece a 
interdependência fundamental de todos os fenômenos, e que os indivíduos 
estão juntamente com os demais recursos naturais em equivalência de 
importância. 

Ao transitar da ideologia da ecologia rasa (de ser dominador), 
para a ecologia profunda (se equiparando aos outros componentes da 
natureza), percebe-se que o ser humano alterou seu olhar para a natureza. 
Tarde ou não, a tomada de consciência para com o meio ambiente, o 
importante é que o indivíduo conseguiu adquirir a concepção de que 
necessita ter um olhar mais atento, com mais cuidado perante a natureza, 
pois é dependente dela e não tem o poder de dominá-la. 
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Um dos pontos dificultosos da teoria da ecologia profunda é a 
intenção de instituir a natureza como sujeito de direitos e admitir os 
valores intrínsecos que ela possui. Assim, os animais e demais recursos 
naturais possuem direitos e garantias que superam a concepção cartesiana 
(GUATTARI, 2001) de que estes seriam, simplesmente, objetos com 
livre possibilidade de manuseio e exploração. 

Alterar a visão que se possui da natureza, como objeto de exploração, 
é difícil de realizar. Somos fadados a voltar-se, com exclusividade, para 
as crises que vivemos e os problemas iminentes e deixamos de lado as 
percepções que temos de ter sobre a preservação. A crise do meio ambiente 
está em todos os lugares, mas a visão compartilhada da nova concepção 
ecológica não atingiu ainda todas as pessoas. Mas, por mais que há 
consciência sobre os atos sobre o meio ambiente, a natureza continua 
ordenada aos fins e desejos do homem (OST, 1995).

Dessa forma, pode-se afirmar que os problemas que afetam o 
indivíduo e a natureza, estão entrelaçados e para analisar os acontecimentos 
naturais contemporâneos não pode ser de forma reduzida, simplista e 
inadequada. Deveria existir um padrão comportamental entre pessoas, 
sociedade e natureza, ligados a qualidade de vida da população atual e das 
futuras gerações. Isso poderá ser interposto pela mudança cultural.   

É necessário também manter a consciência de que existem alguns 
bens naturais que não são apropriáveis, pois há coisas que não pertencem 
a ninguém. Algumas pessoas, pela satisfação de interesses individuais, 
apropriam-se de recursos naturais que pertencem a todos, e tiram 
vantagens sobre eles, isso se dá pela forte influência do capitalismo sobre 
as relações sociais (característica determinante do mundo pós-moderno) 
(OST, 1995).

A legislação em relação ao meio ambiente, por sua vez, em 
parte, é insuficiente para impor limites ou prerrogativas para o cuidado 
com o meio ambiente. As formações políticas e as instâncias executivas 
parecem incapazes de “lidar” com esta situação caótica ecológica. Pode-se 
perceber que com os desequilíbrios ecológicos provenientes da evolução 
da sociedade que provocam alterações ambientais imensuráveis; contudo, 
a sociedade passou a ter consciência das suas ações, tendo uma visão mais 
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flexível sobre seus atos e consequências (GUATTARI, 2001). 
 Pela consciência que, pode ser considerada como uma evolução 

significativa, os indivíduos passam a ter em razão como justificativa aos 
seus atos, propondo novas regulamentações ou formas de re-organização, 
visando alterar o cenário atual de devastação. Um olhar mais filosófico do 
mundo, segundo Guattari (2001), pelo fato de ter a certeza de que, a cada 
caso, as práticas devastadoras do meio ambiente continuarem a persistir, 
como resposta terá o término da raça humana.

Portanto, a compreensão ou percepção da realidade necessita o 
mais breve possível ser alterada. Necessidade de mudança do fundamento 
da típica sociedade capitalista, competitiva, que visa o favorecimento 
pessoal pela crença de um progresso material ilimitado e o contínuo 
crescimento econômico explorador de recursos naturais limitados do 
indivíduo dominador. A lógica capitalista e de desenvolvimento sem 
limites deve ser superada. O meio ambiente encontra-se em estado de 
colapso. É necessária, urgentemente, uma nova visão do mundo, pois 
a natureza anseia por socorro, depois de tantos anos sendo explorada 
sem o devido cuidado, hoje, encontra-se abalada e devastada, e, as 
consequências dos atos impensáveis preocupam a sociedade e o governo 
e os obrigam a adaptar o processo de desenvolvimento com respeito aos 
limites estabelecidos pelo meio ambiente. 

4 Considerações finais

Primeiramente, importante descrever que a visão de Estado foi 
alterada, uma vez que fora superada a soberania absoluta do rei. Hoje, outros 
fatores podem e interferem nas relações sociais. Contemporaneamente, 
pouco restou das características da era moderna, mas o capitalismo 
demonstra-se indomado no pós-modernismo. O mercado/economia 
teve grande importância para a evolução e desenvolvimento do Estado, 
entretanto, também proporcionou resultados negativos para os indivíduos 
e para a natureza. 

Ademais, considerando que o estudo serviu para demonstrar 
os novos pensamentos em relação ao cuidado e preservação que o ser 
humano deve ter com o meio ambiente, tendo em vista a sua importância, 
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verificou-se a necessidade do indivíduo obter a consciência de que não é 
um ser superior em relação ao meio ambiente e que, necessariamente, 
precisa dos recursos naturais para a sua existência. Por tal prerrogativa, 
é importante a evolução comportamental/cultural do indivíduo para 
resguardar a natureza, tanto para as presentes, como para as futuras 
gerações. 

É notório a crise em relação ao meio ambiente, que abala os 
dias atuais. Pelo uso indiscriminado dos recursos naturais que parte dos 
indivíduos, com o objetivo de adquirir lucros e riquezas, provocou ao meio 
ambiente um desequilíbrio incalculável. Anteriormente, os indivíduos 
detinham a falsa ideia de que eram os proprietários dos recursos naturais, 
que os recursos naturais eram por eles dominados, engano que provocou 
inúmeros prejuízos a sociedade de modo geral. 

Os recursos naturais não podem ser substituídos, são únicos, 
portanto, a importância de atualmente ter-se uma visão mais holística 
para a natureza. É necessário adquirir uma consciência de consumo 
sustentável para tentar evitar futuras degradações ambientais e, ao mesmo 
tempo, diminuir os efeitos que o uso indiscriminado dos recursos naturais 
já causaram para os ecossistemas. 

Portanto, como o objetivo do trabalho seria verificar se o 
indivíduo alterou sua visão da natureza, chegou-se a conclusão de que nos 
dias atuais, junto com as novas conceituações pós-modernas, o individuo 
alterou sua concepção de mundo. Superada, por parte da população, a 
ideia primeira de que era possuidor, proprietário, dominador do meio 
ambiente e passou a ter a consciência de que faz parte do meio ambiente 
e que sem ele não pode existir. Precisa ainda, alterar algumas atitudes e 
características, mas já deu o primeiro passo em relação à conservação do 
meio em que vive, reconhecendo a importância dele para o processo de 
desenvolvimento sustentável para ás presentes e futuras gerações. Assim, 
urge a necessidade urgente do Estado regulamentar de forma mais eficaz 
as relações do indivíduo com o meio ambiente e, ao mesmo tempo 
planejar, desenvolver e avaliação políticas ambientais em parceria com 
a sociedade, a fim de que, paulatinamente, assuma o papel de Estado de 
direito do ambiente. 
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A AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO INSTRUMENTO 
DE RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DE 

DANOS AMBIENTAIS: CASO DO RIO DOS 
SINOS - RS

 Domingos Benedetti Rodrigues
Rodrigo Giehl

1 Considerações iniciais 

A presente pesquisa aborda uma temática cada vez mais latente 
na sociedade de ordem global, que é a preocupação com o 

meio ambiente, o crescimento desenfreado das economias baseadas na 
ilegal exploração de recursos naturais e a degradação da qualidade de 
vida. O tema escolhido para o desenvolvimento da pesquisa, é analisar a 
eficácia da utilização da Ação Civil Pública como instrumento jurídico de 
proteção e responsabilização referentes aos danos ambientais provocados 
no Rio dos Sinos - RS em outubro de 2006. 

A preocupação com o atual cenário ambiental é obrigação moral 
e legal de todos os cidadãos e do Poder Público, a respeito das condições 
para a manutenção de um ambiente saudável e equilibrado. Na esfera 
jurídico-ambiental é possível que sejam utilizadas medidas para ir além, 
ou seja, responsabilizar os infratores e obrigá-los a reparar os danos 
causados. No entanto, muitas vezes isso não é possível na exata proporção 
da lesão causada ao ambiente.

O desastre ambiental provocado no Rio dos Sinos deixou marcas 
na história gaúcha por ser um dos maiores fatos delituosos da história 
e um dos maiores desastres ambientais causados em recursos hídricos 
no Estado. Sob esta óptica, um estudo acerca deste caso marcante até 
os dias atuais, se mostra importante na medida em que trouxe à tona a 
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necessidade de maior atenção e cuidados com o patrimônio ambiental da 
coletividade. 

 Este trabalho tem por objetivo geral identificar a eficácia da 
Ação Civil Pública na condição de instrumento jurídico-processual 
para apuração e responsabilização de pessoas, que incorrem na prática 
de crimes ambientais, tendo como base o desastre ocorrido no Rio dos 
Sinos. Ela foi desenvolvida com vinculação à linha de pesquisa República, 
Estado e Sociedade Contemporânea do GPJUR.

 O trabalho se desenvolve a partir da seguinte problemática: a 
Ação Civil Pública é um instrumento jurídico processual eficaz na 
determinação do teor da responsabilidade a ser atribuída a quem incorreu 
na prática de danos ambientais? Em se tratando da hipótese, tem-se que 
a instauração e efetivação do Inquérito Civil, a construção da Petição 
Inicial, o desenvolvimento do processo judicial, sendo realizados na 
forma da legislação ambiental mais protetiva ao meio ambiente e a saúde 
humana, tornam a Ação Civil Pública um instrumento jurídico eficaz 
para responsabilizar a pessoa que praticou o dano ambiental.

Para o desenvolvimento do mesmo utilizou-se o método dedutivo, 
fundamentado na legislação e jurisprudência pertinentes, subsidiando-
se na pesquisa bibliográfica e qualitativa. Na produção da pesquisa 
bibliográfica foram utilizadas doutrinas, artigos, legislação constitucional 
e infraconstitucional, bem como jurisprudências que versam sobre o 
tema. Na intenção de proporcionar uma visão acerca da eficácia da Ação 
Civil Pública, a pesquisa é exploratória.

Para uma melhor compreensão do tema, o texto foi desenvolvido 
em três tópicos: inicialmente, trabalhou-se com conceituações pertinentes 
a todo o estudo desenvolvido, assim como meios de reparação dos danos 
causados ao meio ambiente. Na sequência, foram estudados os aspectos 
gerais da Ação Civil Pública, seus principais instrumentos basilares e a 
imputação de penalidades aos agentes responsáveis pelo cometimento 
dos fatos delituosos e, por fim, abordou-se os desdobramentos do desastre 
ambiental, as responsabilizações e as medidas adotadas como forma de 
recuperar os passivos ambientais causados pela empresa poluidora. 

Observados tais pontos, será apresentada a Ação Civil Pública 
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como sendo um dos principais instrumentos processuais para proteção 
jurídica do meio ambiente, que acaba envolvendo diversas áreas do 
conhecimento e seus procedimentos relativos à proteção ambiental, 
bem como os demais regramentos jurídicos relacionados ao caso do 
Rio dos Sinos, mostrando os desdobramentos que levaram a um grande 
envolvimento de profissionais na busca pela recuperação do ambiente 
lesado. 

2 Dos danos causados ao meio ambiente: formas de reparação

Este tópico aborda as conceituações necessárias ao entendimento 
do tema, bem como trazer os principais recursos disponíveis no 
ordenamento jurídico brasileiro, que podem ser utilizados na reparação 
do meio ambiente lesado. Aborda ainda, entendimentos dos Tribunais 
Superiores na busca por melhores soluções no que tange à proteção 
ambiental. O Direito Ambiental, como ramo do direito, necessita do 
apoio de várias outras áreas do conhecimento, para que possa formar 
o embasamento necessário para responsabilizar os responsáveis que 
cometem danos lesivos aos ambientes, como é o caso do Rio dos Sinos. 

A Lei nº 6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional de Meio 
Ambiente, conceitua como meio ambiente como “[...] o conjunto 
de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” 
(art. 3º, I). Destarte, o meio ambiente é considerado “[...] como um 
patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo 
em vista o uso coletivo” (art. 2º, I) (BRASIL, 1981).

Nesse sentido, pode-se compreender o meio ambiente em quatro 
aspectos: o ambiente artificial - como aquele em que o homem transforma, 
constrói, molda de acordo com sua vontade ou necessidade; o ambiente 
cultural, que por sua vez, é aquele determinado pelo patrimônio histórico, 
o ambiente natural, propriamente dito, as riquezas da natureza, sendo 
que, neste caso, não necessita que alguém as construa, e o ambiente do 
trabalho, local onde são realizadas todas as atividades laborais (BRASIL, 
1988).

Já, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, define que 
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“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).

A Lei dos Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98, em seu artigo 
2º, traz importante conceito, e que possibilita identificar os agentes que 
poderão ser responsabilizados pela prática de crimes ao meio ambiente, 
prevendo que:

Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes 
previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida 
da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o 
membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, 
o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da 
conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, 
quando podia agir para evitá-la (BRASIL, 1998).

A utilização de recursos naturais é condição básica para a 
existência e sobrevivência humana. Então, compreender as circunstâncias 
que ocorre a lesão ao ambiente é de fundamental importância para o 
estudo desenvolvido nessa seara. Causar o dano é a conduta que enseja 
obrigações legais a serem impostas ao responsável pela degradação gerada. 
Nesse sentido Shonardie (2002, p. 40) expõe entendimento:

A existência dos danos ambientais coincide com a própria história 
da experiência do ser humano na face da terra, isto é, desde os 
primórdios o homem tem explorado, devastado, poluído e 
destruído o meio em que vive. Primeiramente, podemos definir 
dano ambiental como sendo toda a degradação ao meio, seja 
em seus aspectos naturais, culturais e artificiais, que permitem e 
condicionam a vida em todas as suas formas.

Por isso, com o desenvolvimento das tecnologias e o grande 
avanço das atividades econômicas, aumenta a necessidade de serem 
criadas novas tecnologias que venham a minimizar os impactos causados 
por tais atividades. O uso indiscriminado pode acarretar esgotamento 
de alguns recursos naturais, ocasionando um grande desequilíbrio aos 
ambientes.

Entender o conceito de dano ambiental se faz necessário, pois 
na maioria das vezes é a partir desse evento que o Poder Público passa 
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a agir, pois sua atuação na esfera preventiva, ainda é uma condição a ser 
alcançada mais plenamente. Assim, explana Leite (2000, p. 98):

O dano ambiental, por sua vez, constitui uma expressão 
ambivalente, que designa, certas vezes alterações nocivas ao meio 
ambiente e outras, ainda, os efeitos que tal alteração provoca na 
saúde das pessoas e em seus interesses. Dano ambiental significa, 
em uma primeira acepção, uma alteração indesejável ao conjunto 
de elementos chamados meio ambiente, como por exemplo, a 
poluição atmosférica; seria, assim, a lesão ao direito fundamental 
que todos tem de gozar e aproveitar do meio ambiente apropriado. 
Contudo, em sua segunda conceituação, dano ambiental engloba 
os efeitos que esta modificação gera na saúde das pessoas e em seus 
interesses.

Neste sentido, ocorrem várias situações de dano, prejuízos 
causados ao meio ambiente, que por vezes são cometidos e passam 
despercebidos. Porém, tudo o que se constituir em ato ou fato ilícito 
do qual se origina uma alteração ou modificação do ambiente, pode ser 
considerado dano ambiental, mesmo que o uso dos recursos naturais seja 
necessário ao desenvolvimento humano. 

Além do uso indiscriminado do ambiente para o fornecimento 
de matéria-prima, ocorre a liberação de matéria sintética, sendo que o 
ecossistema possui capacidade limitadíssima para autodepuração desses 
elementos nocivos. Sob esse aspecto, verifica-se uma grave lacuna entre 
o desenvolvimento econômico das nações e a capacidade de regeneração 
dos meios ecológicos, fatores que levam a sua lenta e cruel extinção.

A Politica Nacional de Meio Ambiente regulamentada pela Lei nº 
6.938/81, em seu artigo 14, parágrafo 1º, trata sobre a responsabilidade 
por danos causados ao meio ambiente onde “[...] é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os 
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade 
[...]” (BRASIL, 1981).

Não sendo diferente, a Lei nº 7.347/85, disciplina o processo 
judicial sobre a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente 
por intermédio da Ação Civil Pública, que poderá ser ajuizada contra 
o responsável pelo dano ambiental. A responsabilidade do agente que 
cometeu o dano ambiental é objetiva, integral e solidária. Essa previsão 
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também é encontrada disposta no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.
Ao cometer conduta tipificada como crime ambiental no 

ordenamento jurídico brasileiro, as pessoas físicas e/ou jurídicas estarão 
sujeitas a responsabilizações nas esferas cível, administrativa e penal, além 
das demais penalidades que poderão ser impostas, como a condenação 
em obrigação de fazer, ou seja, reparar o bem lesado. Assim, Schonardie 
(2016, p. 95) mostra entendimento a respeito da,

[...] responsabilização civil por dano ao meio ambiente tem como 
máximas a reparação e a indenização dos danos causados a este 
por quaisquer agentes, sejam eles pessoas físicas imputáveis, 
sejam pessoas jurídicas de Direito Privado ou de Direito Público. 
O ordenamento jurídico prevê, entretanto, na esfera civil, a 
indenização do dano causado pelo ilícito ao meio ambiente 
independentemente da existência de culpa, como uma forma de 
garantir a restituição das coisas ao seu estado anterior ao dano, 
status quo ante, embora saibamos que, tratando-se de lesão ao meio 
natural, a retomada, a reconstituição da situação anterior ao dano é 
muitas vezes apenas um ideal a ser buscado, pois sua recomposição 
não se dará nos mesmos moldes da situação ou qualidade anterior 
ao dano.

Dessa forma, são inúmeras as possibilidades de se imputar 
obrigações ao agente responsabilizado, sendo que primordialmente 
se busca a recomposição ecológica, mesmo sabendo que é a forma 
mais improvável de ocorrer. Essa dificuldade é atrelada à falta de um 
mapeamento das circunstâncias originais do ambiente.

Então, a reparação de danos resulta de uma obrigação legal 
explicitada no Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/02, sendo um dos 
principais efeitos da responsabilidade civil. Esta norma menciona em 
seu artigo 186 que, “[...] aquele que causar dano, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a repará-lo, ainda 
que o titular de um direito, ao exercê-lo, exceda manifestamente os 
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes” (BRASIL, 2002).

A Constituição Federal Brasileira de 1988 em seu artigo 225, 
parágrafo 3º, disciplina que as “[...] condutas e atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 
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obrigação de reparar os danos causados” (BRASIL, 1988).
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/88, artigo 
37, § 6º) (BRASIL, 1988).

Machado (2013, p. 175), explana que “[...] a Constituição 
agasalha os princípios da restauração, recuperação e reparação do meio 
ambiente no art. 225. Em seu § 1º, I, aponta a obrigação de ‘restaurar 
os processos ecológicos essenciais’. ‘Esta disposição traduz a ideia de 
reencontrar a dinâmica que existia antes.”

Ao causar lesão ao meio ambiente o que se busca, primordialmente, 
é o restabelecimento do dano na medida da degradação causada, levando-
se em consideração se o agressor auferiu vantagem pecuniária ou quais 
foram os fatores que ensejaram o cometimento de tal conduta. Mirra 
(2002, p. 303), traz entendimento sobre:

A reparação in natura, como toda modalidade de reparação de 
danos, é um meio de compensar o prejuízo, sem, contudo, poder 
eliminá-lo completamente. Ela exprime a compensação do dano 
pela concessão de uma vantagem diversa da vantagem pecuniária, 
porém da mesma espécie da vantagem perdida, e relaciona-se 
diretamente com as técnicas de cessação do prejuízo: reparos ou 
consertos de objetos deteriorados; reposição de coisa idêntica à 
perdida ou destruída; publicação às expensas do responsável de 
decisão condenatória por difamação; inserção de retificações na 
imprensa quando o dano resulta de opinião criada no público por 
notícia veiculada [...]. 

Assim, a reparação natural apresenta como traço particular o de 
proporcionar à vítima uma compensação materialmente equivalente ao 
interesse lesado, o que torna sua aplicação mais frequente no campo dos 
danos causados aos bens e as coisas. Aos danos ambientais, tal imposição 
torna-se dificultosa na medida em que a reparação pode demorar décadas 
para que se concretize de forma minimamente satisfatória, no que tange 
a retomada do equilíbrio ambiental. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu como 
admissível a cominação de multa diária como meio coercitivo para 
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obrigar a Fazenda Pública a adimplir obrigação de fazer consistente na 
adoção de medidas tendentes à recuperação do meio ambiente degradado, 
objetivando-se, assim, a obtenção de condutas céleres:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO 
AMBIENTAL. AGRAVO RETIDO. ART. 14 DO NCPC C/C 
523, § 1º DO CPC/73. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD 
CAUSAM” DO ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA 
REALIZAÇÃO DA OBRA PÚBLICA. ALARGAMENTO 
DE ESTRADA MUNICIPAL. PRELIMINAR REJEITADA. 
DEVER DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. O ente público 
é responsável pelos danos causados ao meio ambiente em 
decorrência da execução de obra pública, mesmo quando delega 
a realização do serviço à empresa particular. Inteligência do art. 
37, § 6 da Constituição Federal. Desnecessária a inclusão da 
empresa CODECA no polo passivo, pois não se está diante de 
hipótese de litisconsórcio necessário. RESPONSABILIDADE 
CIVIL POR DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE 
OBRA PÚBLICA. ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 
DE ESTRADA MUNICIPAL. SOTERRAMENTO DE 
BANHADO LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. DESCARTE DE RESÍDUOS ORIGINÁRIOS 
DA EXECUÇÃO DA OBRA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO 
AMBIENTAL CARACTERIZADO. REPARAÇÃO DEVIDA. 
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS E 
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. [...] MULTA COMINATÓRIA. 
ASTREINTES. ESTIPULAÇÃO NA SENTENÇA. MEIO DE 
COERÇÃO ADMISSÍVEL. CABIMENTO. ART. 537 DO 
CPC/2015. Admissível a cominação de multa diária como meio 
coercitivo para obrigar a Fazenda Pública a adimplir obrigação de 
fazer consistente na adoção de medidas tendentes à recuperação 
do meio ambiente degradado. AGRAVO RETIDO E APELO 
DESPROVIDOS (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70073981144, 
VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO RS, JULGADO EM 24/08/2017).

Nessa perspectiva, aos agentes poluidores compete demonstrar a 
presença de causas de exclusão da responsabilidade objetiva, como a culpa 
exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência de nexo 
causal entre o dano ambiental e a conduta poluidora. Pode-se perceber 
que a condenação foi aplicada à pessoa jurídica de direito público, onde 
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sendo responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de 
degradação ambiental, responderá integralmente pelas condutas lesivas 
causadas.

Decorre da Política Nacional de Meio Ambiente - Lei nº 6.938/81, 
artigo 4º, inciso VII, “[...] à imposição, ao poluidor e ao predador, da 
obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos” 
(BRASIL, 1981). Nesse sentido, como regra específica, a Lei da Ação 
Civil Pública, traz em seu artigo 11:

Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de 
fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação 
da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de 
execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for 
suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do 
autor. 

Reparar o que foi lesado, na maioria das vezes, é muito improvável 
que ocorra. Quando nem ao menos se sabe o que deve ser recuperado, 
parece controverso. Porém, não é plausível que se deixe de buscar soluções 
para se chegar ao mais próximo das condições normais de equilíbrio 
ecológico de determinado espaço natural. Diante disso, Leite (2000, p. 
216), explana:

O meio ambiente lesado é, na maioria das vezes, impossível de 
ser recuperado ou recomposto, insuscetível de retorno ao status 
quo ante e, assim, há uma premente necessidade de conservação 
e manutenção deste. Enfatize-se que o perfil da proteção jurídica 
ambiental deve ser balizado na conservação do bem jurídico e sua 
manutenção. Trata-se de restauração e compensação ecológicas. 
A primeira visa à reintegração, recomposição ou recuperação in 
situ dos bens ambientais afetados por outros funcionalmente 
equivalentes.

É digno de nota a fiscalização e repressão ás práticas de crime ao 
ambiente. O patrimônio natural de muitos anos de existência pode ser 
destruído em poucas horas. Na maioria dos casos qualquer esforço que 
seja realizado, não será suficiente para recuperar o dano, mesmo que em 
níveis minimamente aceitáveis ao que era antes da afetação. 

Neste caso, Cardoso (2003, p. 24-25) menciona que, é necessário 
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verificar individualmente cada caso de possível ação tendente a 
potencializar danos na esfera ambiental, sendo que a cada conduta se 
deve atribuir diferentes níveis de atenção e imposição de medidas em 
conformidade com o grau de degradação gerado:

Geralmente em situações não tão agudas de poluição ambiental, 
os órgãos de fiscalização e controle ambiental estabelecem prazos 
para regularização, já nos casos mais gritantes, é exigida a imediata 
cessação do evento causador. Em um segundo momento, a 
adoção de medidas compensatórias e/ou mitigadoras com vistas à 
minimização dos danos já causados, vai depender de caso a caso, mas 
na maioria das vezes, torna-se impossível determinar, até porque 
há situações em que os custos da recuperação são extremamente 
elevados tanto para a sociedade como para o poluidor. Veja-se o 
derrame de milhões de litros de ácido sulfúrico oriundos do navio 
Bahamas, que foram lançados no canal da cidade de Rio Grande/
RS.

Dessa forma, é importante manter equilíbrio entre as esferas 
ambiental e econômica. A reparação exige investimentos, que na maioria 
das vezes são valores consideravelmente altos. Optar pela cessação total 
de determinada atividade empresarial pode tornar o passivo ambiental 
ainda mais alarmante. Viabilizar essas atividades, cessando-se de imediato 
as que causaram o dano, e posteriormente, impor obrigação de recuperar 
o passivo, deve sempre ser levado em consideração, para que os Órgãos 
Públicos e a sociedade não tenham que arcar com os custos da reparação.

A respeito da abordagem, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul decide que o causador de danos ambientais deve realizar compensação 
(recuperação) de área degradada, por se tratar de uma responsabilidade 
objetiva, buscando a reparação em sua forma integral, como se pode 
verificar no julgado exposto:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
DIREITO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 
EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE 
REMANESCENTES DE MATA ATLÂNTICA. DANO 
CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL CONCEDIDA SEM 
ANUÊNCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL 
COMPETENTE (DEFAP), COMO EXIGE A LEGISLAÇÃO 
EM VIGOR. ORDEM DE ABSTENÇÃO DE SUPRESSÃO DE 
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VEGETAÇÃO NA ÁREA ATINGIDA. IMPLANTAÇÃO DE 
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. 
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PARCELA NÃO-
RECUPERÁVEL. Determinada a nulidade dos alvarás de nº 
346/2012 e 351/2012, emitidos pelo Município de Erechim, 
que autorizaram a supressão de vegetação nativa típica do 
Bioma Mata Atlântica, uma vez que ausente anuência do órgão 
ambiental estadual competente (DEFAP) Configurado o dano 
ambiental, decorrente da supressão de vegetação em estágio médio 
e avançado de regeneração, surge a obrigação de reparação, em 
especial por se tratar de responsabilidade objetiva. Hipótese em 
que o demandado Luiz Antonio Tirello fica obrigado a se abster 
de realizar qualquer intervenção/supressão de vegetação nas áreas 
de preservação permanente situadas nas chácaras de nº 49 e 50 
do Condomínio Residencial Estar do Chile, no Município de 
Erechim. Ficam condenados ambos os demandados em obrigação 
de fazer, consistente em implantar projeto de recuperação da 
área degradada, aprovado pelo órgão ambiental competente e 
elaborado e executado por profissional legalmente habilitado. O 
dano ambiental deve ser reparado integralmente, numa perspectiva 
que valorize as características e inter-relações essenciais dos sistemas 
ecológicos atingidos, restando ambos os demandados condenados 
solidariamente, a arcar com indenização pecuniária no montante 
de R$ 5.500,00, por parcela não recuperável da área atingida, 
levando-se em conta o período em que a recuperação in natura 
levará para se perfectibilizar. O valor será destinado ao Fundo 
Estadual de Bens Lesados, forte no art. 13 da Lei n. 7.347/85. 
APELO PROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70073205155, 
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
RS, JULGADO EM 28/06/2017).

Mediante o julgado, percebe-se um problema existente na maioria 
dos Órgãos Públicos: a falta de servidores para exercer algumas atividades 
públicas. Anteriormente era estudada a importância de implantar e 
efetivar ações no sentido de fiscalizar possíveis poluidores. Nesse caso, um 
Órgão Público foi quem autorizou indevidamente o particular a praticar 
lesões ao meio ambiente. 

Nas condenações pecuniárias impostas como forma de indenização 
pelas lesões ambientais causadas, o artigo 13 da Lei nº 7.347/85, prevê que 
esse valor se “[...] reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal 
ou por Conselhos Estaduais de que, participarão o Ministério Público 
e os representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à 
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reconstituição dos bens lesados.”
Portanto, o estudo até aqui realizado concentrou-se em abordar 

elementos conceituais e alguns julgados, para que se possa embasar o 
estudo a ser desenvolvido na sequência. É necessidade assegurar ao meio 
ambiente as condições necessárias para o seu equilíbrio, objetivando-se 
manter suas características normais de funcionamento para as presentes 
e futuras gerações. Que o necessário desenvolvimento econômico das 
nações não destrua os essenciais recursos ecológicos, mas que ocorra 
de acordo com limites estabelecidos pela Constituição e a norma 
infraconstitucional. 

3 Elementos da Ação Civil Pública Ambiental

Neste tópico, o estudo versa a respeito dos principais fundamentos 
da Ação Civil Pública que, para fins desta pesquisa, será denominada de 
Ação Cível Pública Ambiental. Ela existe como meio processual jurídico 
para a tutela dos danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, 
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico. Cabe destacar que, o estudo se concentra no que tange às 
causas ambientais, especialmente, o caso do Rio dos Sinos - RS. 

Então, tem-se instituída pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, 
a Ação Civil Pública, que se mostra como um importante instrumento 
de defesa jurídico-ambiental para responsabilizar quem pratica os danos 
ambientais provocados por pessoas físicas e jurídicas de direito privado 
ou direito público. Dinamarco (2001, p. 1) explica que:

A Ação Civil Pública tem grande relevância para o aperfeiçoamento 
da prestação jurisdicional, diante de sua vocação inata de proteger 
um número grande de pessoas mediante um único processo. Ela 
simultaneamente contribui para a eliminação da litigiosidade 
contida e para o desafogamento da máquina judiciária, mediante 
a eliminação de inúmeros processos individuais. É ainda um meio 
de dar efetividade ao princípio da igualdade entre as pessoas, na 
medida em que evita a loteria judiciária gerada pela diversidade de 
entendimentos jurisprudenciais sobre a mesma matéria [...]. 

Todo cidadão e o Poder Público é responsável por proteger e 
preservar os bens ecológicos, em conjunto com os Órgãos Públicos 
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detentores do poder punitivo, implantados e mantidos para esse fim. Em 
se tratando da Ação Civil Pública, os legitimados ativos para propô-la 
estão elencados no art. 5º da Lei nº 7.347/85, sendo: I - o Ministério 
Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou 
sociedade de economia mista; V - a associação que, concomitantemente 
[...] (BRASIL, 1985). 

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 129, inciso III, 
também prevê a legitimidade do Ministério Público para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos. Assim, Machado (2013, p. 163) destaca que:

Ganha muito o meio ambiente em ter como um dos autores 
da ação civil pública um Ministério Público bem preparado, 
munido de poderes para uma atuação eficiente e independente. 
O inquérito civil, atribuição constitucional do Ministério Público, 
servirá para uma apurada colheita de provas para embasar a ação 
judicial. Aponte-se que essa instituição vem propondo uma grande 
quantidade de ações civis públicas ambientais em que no polo 
passivo estão os Governos Federal ou Estaduais, além de poderosas 
empresas públicas ou privadas.

Órgão legitimado, o Ministério Público, é quem detém a 
titularidade da maioria das Ações ajuizadas e constitucionalmente 
designado para essa finalidade, que exige agentes públicos altamente 
comprometidos em travar verdadeira batalha na busca por soluções 
rápidas e eficazes na tutela ao meio ambiente.

A Lei Orgânica do Ministério Público, Lei nº 8.625, de 12 de 
fevereiro de 1993, estabelece no inciso IV do art. 25, que se incumbe a 
esse órgão “[...] promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma 
da lei, [...] para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao 
meio ambiente [...]” (BRASIL, 1993).

A Lei da Ação Civil Pública dispõe, em seu artigo 5º, § 1º, que 
o “[...] Ministério Público, se não intervier no processo como parte, 
atuará obrigatoriamente como fiscal da lei” (BRASIL, 1985), em nome 
do estrito cumprimento das normas jurídicas. Neste aspecto explana 
Machado (2013, p. 435):



158  
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos

A ação civil pública pode realmente trazer a melhoria e a restauração 
dos bens e interesses defendidos, dependendo, contudo, sua eficácia, 
além da sensibilidade dos juízes e do dinamismo dos promotores 
e das associações, do espectro das ações propostas. Se a ação ficar 
como uma operação “apaga incêndios” muito pouco se terá feito, 
pois não terá peso para mudar a política industrial e agrícola, 
nem influenciará o planejamento nacional. Ao contrário, se as 
ações forem propostas de modo amplo e coordenado, poderemos 
encontrar uma das mais notáveis afirmações de presença social do 
Poder Judiciário.

É importante observar que, para se averiguar irregularidades 
é possível que o Ministério Público possa se valer dos instrumentos 
previstos na Lei nº 7.347/85 e demais dispositivos legais. Porém, 
a responsabilidade de proteger o patrimônio meio ambiente não é 
responsabilidade unicamente imposta ao Órgão Público, sendo também 
da sociedade. 

A sociedade atual exige cidadãos ambientalmente educados e que 
atuem efetivamente na defesa do patrimônio coletivo maior, situação 
que encontra respaldo na Lei da Educação Ambiental, Lei nº 9.795, de 
27 de abril de 1999. Demonstração de tal importância é o fato de que, 
qualquer cidadão é legitimado a demandar, das mais variadas formas, 
ações de defesa ao meio ambiente. Nesse sentido, Meirelles (2006, p. 
129) aborda a possibilidade de que “[...] qualquer cidadão para obter 
invalidação de atos ou contratos administrativos - ou a estes equiparados 
- ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas 
autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com 
dinheiros públicos.”

Quando o Estado identifica os responsáveis e os pune, aplica-se 
pena pecuniária, estabelecendo que os causadores sejam responsabilizados 
pela recuperação do dano. Em algumas situações o crime toma proporções 
incalculáveis e atinge direta e indiretamente pessoas ou grupos, que estão 
muito distantes do que se pode conceituar como epicentro do crime. A 
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, em seu artigo 14, parágrafo 1º 
dispõe:

Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é 
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, 
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e 
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a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público 
da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 
responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 
ambiente (BRASIL, 1981).

Importa ressaltar que, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul julgou favorável à responsabilização por crime ambiental 
cometido por pessoa jurídica ao lançar efluentes líquidos não tratados e/
ou com parâmetros (físicos, químicos ou biológicos) em desconformidade 
com os limites previstos em lei, como demostrado no seguinte julgado:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
DIREITO AMBIENTAL. LANÇAMENTOS DE 
POLUENTES EM RIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
POSSIBILIDADE NO CASO. DANO DEMONSTRADO. 
INDENIZAÇÃO. VALOR BASEADO EM PARÂMETROS 
OBJETIVOS. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental 
é admitida na hipótese de verossimilhança do direito, o que 
se configura no caso. Resta demonstrada a ocorrência de dano 
ambiental causado pelo lançamento de efluentes pela empresa 
ré no Rio dos Sinos, em desconformidade com o autorizado 
na Licença de Operação que lhe foi concedida pela FEPAM. 
Irregularidades que perduraram por mais de dois anos, tendo 
sido lavrados contra a empresa vários autos de infrações, sem que 
fossem tomadas adequadas providências para reduzir os níveis de 
emissão de poluentes. A ré não apresenta argumentos específicos 
que afastem o montante apontado pelo Ministério Público para 
fins de indenização, aferido com base em parâmetros objetivos 
para quantificação dos danos ambientais causados pela empresa. 
[...].Veja-se. Conforme se depreende dos autos, narrou o Ministério 
Público a existência de irregularidades no lançamento de efluentes, 
pela demandada, no Rio dos Sinos, a qual descumpriu alguns dos 
parâmetros estabelecidos em sua Licença de Operação. Indicou a 
existência de falhas na ETE - Estação de Tratamento de Efluentes 
e no ponto de captação de água. Esse lançamento de efluentes fora 
dos parâmetros exigidos, segundo o Ministério Público, contribuiu 
para a poluição do recurso hídrico e, consequentemente para 
a grande mortandade de peixes noticiada. [...] (APELAÇÃO 
CÍVIL Nº 70061038048, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA 
CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, JULGADO EM 
12/11/1014).

 Percebe-se assim, a fundamental importância de um correto 
funcionamento das estações de tratamento de efluentes, estrutura 
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obrigatória para a maioria das empresas, mesmo que onerosas 
financeiramente ao proprietário, porém necessárias para reduzir à níveis 
aceitáveis a carga de poluente contida nesse rejeito industrial, a fim de 
não afetar o ecossistema.

A responsabilidade pela prática de danos ambientais, conforme 
aborda Fiorillo (2017), está fundamentada na teoria do risco, cuja 
responsabilidade será sempre de quem, na sua atuação ou omissão, 
colocou em risco a integridade ambiental e a saúde das pessoas. O 
poluidor, independente de dolo ou culpa, será sempre responsabilizado 
a indenizar ou reparar os danos causados ao ambiente natural, cultural, 
urbano e do trabalho. 

Assim, a responsabilidade civil prevista na Lei de Ação Civil 
Pública é aquela sem culpa ou objetiva, bastando a mera demonstração 
do nexo causal entre a ação do agente e o dano causado ao ambiente. 
Entretanto, quanto aos demais bens assegurados, necessário há que se 
demonstrar a culpa, por ausência de previsibilidade legal quanto à 
responsabilidade civil objetiva.

Importante instrumento criado pela Lei da Ação Civil Pública 
foi o Inquérito Civil onde, conforme Dinamarco (2001, p. 236), 
apresentou tamanha aplicabilidade, vindo “[...] a receber posteriormente 
tratamento em nível constitucional (art. 129, inc. III). Ele consiste num 
procedimento e não um processo. Consequentemente, os Estados da 
Federação podem legislar sobre o tema, mas logicamente desde que não 
contrariem qualquer lei federal.”

O Inquérito Civil é um instrumento de investigação utilizado 
pelo Ministério Público para apurar as irregularidades e as situações de 
degradação ambiental. Qualquer membro da sociedade poderá realizar a 
denúncia, que pode ser anônima, a partir da qual o Estado, representado 
pelo Ministério Público tem a obrigação de apurar todos os fatos, com suas 
veracidades para que, sejam responsabilizados os causadores dos danos 
ambientais. No entendimento de Machado (2013, p. 429) “[...] constitui 
procedimento administrativo exclusivo do Ministério Público Federal ou 
do Ministério Público Estadual. Os outros legitimados a proporem ações 
civis públicas, inclusive as organizações não governamentais, podem 
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coletar provas de outra forma, mas não através do inquérito civil.”
A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 129, inciso III, 

esclarece que o Ministério Público deve “[...] promover o inquérito civil 
e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente [...]” (BRASIL, 1988). Nesse sentido, tal instrumento 
pode ser definido como um procedimento administrativo, de caráter 
pré-processual, de âmbito interno do Ministério Público que, presidido 
diretamente pelo Promotor de Justiça, permite a coleta de provas para 
embasar o ajuizamento das ações cabíveis à tutela dos bens para os quais a 
legislação o legitime, especialmente, para a Ação Civil Pública. 

A instauração ocorrerá através de portarias, requerimentos ou 
representação por qualquer pessoa, e a instauração na coleta das provas 
dos danos causados ao meio ambiente, com todas as formas de provas, 
sedo que, a conclusão se dará com o relatório final do inquérito. Preconiza 
o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei da Ação Civil Pública que, o “[...] 
Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, 
ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, 
informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não 
poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis” (BRASIL, 1985).

O ajuizamento da Ação, quando couber, deverá ocorrer em menor 
espaço de tempo possível. Inclusive, conforme explana Mirra (2002, 
p. 146), é possível desconsiderar algumas etapas, como a conclusão do 
Inquérito Civil que, num primeiro momento, parece ser obrigatório, 
para proporcionar agilidade em importantes demandas:

[...] não é preciso aguardar a sua conclusão formal para que se 
mova a Ação Civil Pública. Se antes do término do inquérito 
dispuser o representante do Ministério Público dos dados de que 
necessita para a propositura de ação não há razão, para a demora 
no ingresso em juízo, sob pena de transformar-se o procedimento 
investigatório de meio em fim em si mesmo. Na verdade, estará o 
inquérito civil concluído, para fins de ajuizamento da demanda, 
no momento em que, sem maiores formalidades, o Promotor de 
Justiça estiver convencido da existência de elementos que autorizem 
acionar a jurisdição.” Possível perceber que as provas do inquérito 
civil serão apuradas e reiteradas em juízo, quando da ação civil 
pública, e estas devem ser apreciadas pelo Judiciário, sendo prova 
material, com presunção de que sejam verdadeiras. 
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Assim, pode-se observar que as provas obtidas em sede de 
inquérito civil não são vinculadas e muito menos poderão produzir coisa 
julgada. O Ministério Público não está obrigado a proceder a instauração 
do inquérito, pois, podem ocorrer suficientes elementos de convicção, 
embora seja sempre aconselhável. 

Conforme Mirra (2002, p. 147-148), quando o objeto do inquérito 
civil trata-se de degradação ambiental existem algumas formalidades, 
sendo que a investigação deverá compreender o maior número de 
informações, onde é possível a realização de “[...] inspeções pessoais, 
requisitar a realização de perícias, determinar a elaboração de planta 
ou croquis, ouvir os interessados, colher depoimentos de testemunhas, 
ouvir em declarações o indiciado causador do dano, requisitar certidões, 
informações e documentos.”

Outro importante elemento a destacar da Lei da Ação Civil 
Pública diz respeito as diligências e a possibilidade de seu arquivamento:

Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as 
diligências, se convencer da inexistência de fundamento para 
a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos 
autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o 
fundamentadamente. § 1º Os autos do inquérito civil ou das peças 
de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se incorrer 
em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior 
do Ministério Público. § 4º Deixando o Conselho Superior de 
homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, 
outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação.

Conforme entendimento de Dinamarco (2001, p. 240), o 
“[...] inquérito civil deve necessariamente instruir a petição inicial. Se 
a demanda não tiver sido ajuizada pelo próprio Ministério Público, o 
juiz deverá requisitar o inquérito civil de ofício ou a requerimento de 
qualquer das partes, a fim de complementar o material probatório dos 
autos.”

A Lei da Ação Civil Pública (BRASIL, 1985), em seu artigo 5º, 
parágrafo 6º estabelece que “[...] os órgãos públicos legitimados poderão 
tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta 
às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título 
executivo extrajudicial.”
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Característica inerente a um processo que envolve tutela ambiental 
é a celeridade jurídica. É preciso respostas rápidas para que o dano não 
tome maiores proporções e os responsáveis não fiquem impunes diante 
de suas ilícitas condutas. Dessa forma, Machado (2013, p. 376) mostra 
entendimento sobre as multas. Elas 

[...] podem ter sua exigibilidade suspensa se o infrator obrigar-se a 
realizar medidas para fazer cessar ou corrigir a degradação do meio 
ambiente. Para isso, deverá ser assinado termo de compromisso 
perante a autoridade competente. Essa autoridade deverá decidir, 
motivadamente (art. 2º da Lei 9.784, de 29.1.1999), se o infrator 
deverá ou não apresentar projeto técnico. A celebração de termos 
de compromisso de reparação ou cessação dos danos encerra a 
contagem da multa diária (art. 10, § 7º, do Decreto 6.514/2008). 

Sendo assim, na Ação Civil Pública o Termo de Ajustamento de 
Conduta é o meio de por fim ao Processo ou, simplesmente, evitar a 
demanda, quando se encontra na fase do inquérito civil. O compromisso 
de ajustamento introduzido na Lei da Ação Civil Pública pelo Código 
de Defesa do Consumidor, artigo 5º, parágrafo 6º, é uma composição 
celebrada entre os órgãos públicos legitimados e as pessoas físicas ou 
jurídicas que perpetraram ação lesiva aos bens tutelados.

O Termo de Ajustamento de Conduta tem, ao longo desses anos 
de vigência, se mostrado um relevante instrumento eficaz para que, os 
poluidores assumam de imediato a sua responsabilidade na recuperação 
dos danos provocados ao meio ambiente. Medida que, certamente, irá 
desafogar em parte o Judiciário no tocante ao elevado número de ações 
ambientais, tornando mais rápida a efetivação de medidas reparatórias, 
desde que o agente não tenha cometido danos significativos ao meio 
ambiente e a saúde humana. 

Steigleder (2011, p.228), traz importante análise, enfatizando 
a necessidade de se conhecer o patrimônio ambiental existente. Não é 
possível exigir reparação integral, se não souber o que de fato deverá ser 
recuperado, o quanto efetivamente se causou degradação:

A reparação, mesmo sob a forma de restauração, não objetiva 
exatamente repristinar o status quo ante, pois além da 
impossibilidade de substituir os componentes naturais do meio 
ambiente por outros idênticos, emergem diversas dificuldades 
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científicas e técnicas. Em primeiro lugar, dificilmente se conhece 
o estado inicial do meio ambiente degradado, por inexistirem 
inventários ou estudos científicos globais realizados antes da 
degradação. Em segundo lugar o grau de reconstituição do meio 
ambiente danificado, de tal forma que o standard de reparação 
estabelecido para cada caso concreto corresponda ao standard de 
qualidade ambiental legalmente previsto. Em terceiro lugar, há 
que se considerar as dúvidas relativas à própria existência do dano 
ambiental, pois é difícil prever os efeitos futuros do fato lesivo em 
cotejo com a capacidade de regeneração natural.

Assim, em casos de crimes ambientais de grande monta, muitas 
vezes é impossível recuperar o ambiente devido ao grande custo de 
remediação do impacto, pois, o causador do dano pode não dispor de 
patrimônio suficiente para arcar com tal demanda. Isso acaba tornando a 
situação ainda mais decadente. Tais demandas deverão, obrigatoriamente, 
ser levadas em consideração no julgamento de uma Ação Civil Pública.

Portanto, ao analisar os principais elementos estruturadores da 
Ação Civil Pública, tem-se um embasamento jurídico importante, que 
é fundamental na tutela dos bens jurídicos ambientais. Desde os atos 
investigatórios preliminares, inseridos no âmbito do Inquérito Civil, até 
a possibilidade de transação extrajudicial e no Termo de Ajustamento de 
Condutas como medida célere na busca por meios eficazes de recuperação 
do passivo ambiental causado. Nota-se a estrutura jurídica que possibilita 
aos agentes públicos, atuantes na esfera jurídico-ambiental, condições 
de buscar soluções para que os recursos naturais possam continuar 
existindo sem a indevida interferência humana. Cabe frisar que o Termo 
de Ajustamento de Condutas, pelas particularidades da situação que 
se desencadeou e da gravidade dos delitos cometidos, não foi utilizado 
no caso concreto do dano provocado ao Rio dos Sinos, assunto a ser 
trabalhado a seguir. 

4 Rio dos Sinos: desastre e responsabilizações

Neste tópico são abordados os elementos desencadeadores do crime 
ambiental envolvendo o Rio dos Sinos, que banha o Vale dos Sinos no 
Rio Grande do Sul - Brasil, expondo os principais eventos que ensejaram 
a atuação dos Órgãos Públicos responsáveis pela proteção ambiental, bem 
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como os objetivos alcançados durante a vigência da Ação Civil Pública e 
da intervenção judicial imposta à pessoa jurídica condenada.

No dia 7 de outubro às 18 horas de 2006, o Serviço de Emergência 
recebeu as primeiras informações relativas à presença de peixes mortos no 
Rio dos Sinos. As informações preliminares encaminhadas à Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM - foram realizadas pelo Biólogo 
Joel Garcia, coordenador do serviço de fiscalização da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente do Município de São Leopoldo (FEPAM, 2006). A 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - 
FEPAM é a Instituição responsável pelo licenciamento ambiental no Rio 
Grande do Sul. Desde 1999 a FEPAM é vinculada a Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente - SEMA (FEPAM, 2006).

Ao realizar coletas de amostras da água ao longo do Rio, as equipes 
de fiscalização constataram que, tratava-se de despejos clandestinos de 
resíduos industriais. O lançamento clandestino e irregular de efluentes 
sem tratamento adequado era feito no Arroio Portão (FEPAM, 2007). As 
indústrias apontadas como as principais suspeitas foram: PSA Indústria 
de Papel, Curtume Kern Mattes, Gelita do Brasil, Três Portos S.A e 
UTRESA localizada no Município de Estância Velha - RS, por despejo 
de efluente ao Rio sem o devido tratamento. A UTRESA (União dos 
Trabalhadores em Resíduos Especiais e Saneamento Ambiental) foi 
apontada como a principal suspeita, o que posteriormente se confirmou, 
com a realização de vistorias no interior da mesma.

A UTRESA surgiu na década de 1980 em detrimento da 
necessidade das indústrias coureiro-calçadistas da Região do Vale do Rio 
dos Sinos, com o objetivo de prestar serviços e desenvolver atividades 
de gerenciamento, tratamento e destinação final de resíduos industriais. 
No ano de 2001, passou e ser constituída como uma entidade sem fins 
lucrativos, qualificada pelo Ministério da Justiça como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), regida por legislação e 
estatuto próprios (UTRESA, 2017).

Desde agosto de 2004 a UTRESA vinha sendo investigada 
em inquérito civil por irregularidades no depósito e disposição dos 
resíduos sólidos recebidos. A referida havia sido autuada pela FEPAM 
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por lançamento clandestino e irregular de percolado, sem tratamento 
adequado no Arroio Portão, num período compatível com a mortandade 
de peixes. Pelas investigações que prosseguiram, os Promotores de 
Justiça entenderam que esta poluição foi causa determinante, eficiente e 
suficiente para que tal evento pudesse ocorrer (MP/RS, 2006).

A combinação de alguns fatores tais como, a piracema muito 
forte, associada com a baixa vazão do Rio, além do despejo de substâncias 
tóxicas, contribuíram para diminuir drasticamente os níveis de oxigênio, 
são causas determinantes para a mortandade de aproximadamente 85 
toneladas de peixes, apontaram os relatórios da FEPAM (TJ/RS, 2009).

De acordo com a Licença de Operação em vigor à época dos fatos, 
tinha o responsável técnico e diretor da UTRESA, o Sr. Luiz Ruppenthal, 
o dever de assegurar o selamento total das valas I, II, III e V (superfície 
e taludes), observando o recobrimento das mesmas com gramíneas, a 
manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais superficiais com 
calhas de cimento, da rede externa de coleta de percolado, assegurando a 
condução do mesmo à lagoa de percolado e do sistema de drenagem de 
gases (TJ/RS, 2009). 

O ponto mais crítico da área era a Vala VII, apontada como 
um dos fatores determinantes para o desastre. Ela possuía um espaço 
de 200 metros de comprimento, 80 metros de largura e 42 metros de 
altura (equivalente a um edifício de 15 andares), completamente cheio 
de resíduos. A época da mortandade, todo material estava disposto a 
céu aberto e em contato com o solo. O chorume gerado se misturava 
à água acumulada da chuva, produzindo um coquetel altamente tóxico 
que escoava livremente para o Arroio Portão, que desemboca no Rio dos 
Sinos (MP/RS, 2011).

A par disso, somente após um dano ambiental de proporções 
importantes para o meio ambiente e a saúde humana, é que foram 
averiguadas as reais situações que se encontrava a empresa suspeita, que 
inclusive, operava mediante a concessão da Licença de Operação, até o 
aquele momento em vigor.

Como resposta, talvez tardia, os Órgãos Estatais de fiscalização 
ambiental publicaram duas resoluções. A primeira, Resolução do 
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CONSEMA n º 129/2006, que dispõe sobre a definição de critérios e 
padrões de emissão para Toxicidade de Efluentes Líquidos lançados em 
águas superficiais do Estado (Revogada pela Resolução 334/2016). A 
segunda publicação foi a Resolução do CONSEMA n º 128/2006, que 
dispõe sobre a fixação de padrões de emissão de efluentes líquidos, para 
fontes de emissão que lancem seus efluentes em águas superficiais no 
Estado (Revogada pela Resolução 355/2017). Ambas foram publicadas 
no dia 24 de novembro de 2006.

A partir de inúmeras constatações, o Ministério Público instaurou 
um inquérito que apurou uma série de irregularidades na UTRESA: valas 
de resíduos perigosos a céu aberto, tubulações clandestinas despejando 
efluentes líquidos sem tratamento nos arroios próximos e resíduos 
armazenados diretamente no solo. Assim, no dia 28 de novembro de 
2006 o Ministério Público de Estância Velha ajuizou Ação Civil Pública 
(MP/RS, 2011). 

A Lei Federal nº 6.938/81, artigo 3º, inciso IV, menciona que, 
o responsável pelo dano ambiental, poderá ser responsabilizado tanto 
nas esferas penal e civil, quanto administrativa. Essa figura, o poluidor, 
pode ser toda “pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental” (BRASL, 1981). 

Foram cometidas condutas ilegais em desatendimento a Licença 
de Operação nº 1.675/2004-DL e L.O. nº 5453/2006-DL, ferindo 
vários dispositivos legais, sendo um deles o art. 10, caput, da Lei nº 
6.938/81. Este, por sua vez, menciona que “[...] a construção, instalação, 
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores 
de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, 
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de 
prévio licenciamento ambiental” (BRASIL, 1981). 

O licenciamento ambiental é procedimento obrigatório, sendo 
que o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), na sua 
Resolução 237/97, artigo 1º, define o licenciamento ambiental, em seu 
inciso I como sendo um:

[...] Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 
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competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras 
ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso (BRASIL, 1997).

O mesmo Conselho, por meio da Resolução nº 420 de 28 de 
dezembro de 2009, prevê algumas etapas em seu art. 23, que para o 
gerenciamento de áreas contaminadas, o Órgão Ambiental competente 
deverá instituir procedimentos e ações de investigação e de gestão. A 
aplicabilidade de tal prescrição legal pode ser encontrada na jurisprudência 
que segue, prevendo a intervenção judicial em pessoa jurídica, exigindo 
motivos graves e suficientes para sua propositura:

Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS. GESTÃO 
AMBIENTAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. 1. A intervenção 
judicial em pessoa jurídica é medida extrema que exige motivos 
graves e suficientes. 2. Decorridos mais de quatro anos de 
intervenção judicial em empresa que se dedica ao tratamento de 
resíduos industriais que geraram condições operacionais adequadas 
para o empreendimento, a continuidade da intervenção judicial 
prende-se à existência de razões fortes que indiquem não apresenta, 
ainda, condições de prosseguir suas atividades com a autonomia 
que lhe é própria, dependendo de monitoramento judicial. 3. 
Ausente prova de que a pessoa jurídica - que não tem fins lucrativos 
e ostenta a qualificação de pessoa jurídica da sociedade civil de fins 
de interesse público - OCIP - não tem, atualmente, idoneidade 
e capacidade técnica e operacional para o cumprimento das 
recomendações feitas por auditoria para o bom desempenho da 
sua atividade e recuperação do passivo ambiental, deve ser cessada 
a intervenção judicial. O risco inerente à atividade desenvolvida, a 
impossibilidade de acompanhamento diário pelo órgão ambiental 
e a transferência do ônus do custeio da fiscalização para o 
poluidor-pagador não são suficientes a justificar o prosseguimento 
da intervenção judicial. O fator financeiro invocado, a par de 
ser razão de menor importância para o exame de ato estatal de 
tamanha gravidade, deixa de levar em conta que a movimentação 
do aparelho do Poder Judiciário é, inequivocamente, também, 
fonte de alto custo para os cofres públicos. Recurso desprovido 
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70041148024, VIGÉSIMA 
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
RS, JULGADO EM 28/04/2011).
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Assim, no campo das responsabilizações por crimes ambientais 
existem inúmeras possibilidades, visando à reparação do dano causado. 
É de fundamental importância assegurar ao meio ambiente condições 
para sua manutenção, garantindo-se às presentes e futuras gerações que 
o necessário desenvolvimento econômico das nações, não destrua os 
essenciais recursos ecológicos.

Prevê a Lei dos Crimes Ambientais - Lei nº 9.8605/1998 penas 
restritivas de direto, onde no inciso III, do artigo 8º aborda a “[...] 
suspensão parcial ou total das atividades.” Conforme Aceti Júnior (2002, 
p. 34), “[...] a suspensão de atividade será aplicada quando estas não 
estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à 
proteção do meio ambiente.”

No mesmo dia do ajuizamento da Ação Civil Pública, o Juiz de 
Direito Dr. Nilton Luís Elsenbruch Filomena, da Comarca de Estância 
Velha, atendendo solicitação do Ministério Público, decretou a prisão 
preventiva do responsável técnico, o Sr. Luiz Ruppenthal. A Polícia 
Civil não encontrou o empresário, sendo considerado foragido (MP/RS, 
2006). 

No dia 19 de outubro de 2007, o “Ministro Marco Aurélio do 
Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar no Habeas Corpus 
(HC) 92.308, em favor  do responsável técnico e ex-diretor da União 
dos Trabalhadores em Resíduos Especiais e Saneamento Ambiental 
(UTRESA), com prisão decretada pela Vara Judicial de Estância Velha 
por obstrução de provas.” Em 04 de novembro de 2008 o STF concedeu 
o habeas corpus (STF, 2007). 

Por meio da Ação Civil Pública ajuizada pelo MP, foi determinada 
a intervenção judicial na UTRESA em maio de 2007. Dois Interventores 
foram nomeados para atuar diretamente nas ações de fiscalização e controle 
da atividade. Foram eles, o Biólogo Sr. Jackson Muller e o Geólogo Sr. 
Sandro Bertei, que tiveram a missão de promover uma reestruturação da 
empresa, que durou 04 anos e custou R$ 20 milhões de reais aos cofres 
da condenada. Esta intervenção apresentou melhoras significativas na 
empresa como um todo, especialmente, nas estações de tratamento e nas 
montanhas de lixo (MP/RS, 2011).
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O objetivo da Ação Civil Pública, ajuizada ainda em 2006, foi 
remover os ilícitos identificados e coibir as práticas danosas de poluição 
ambiental. Uma das conquistas da ACP foi a intervenção judicial, 
encerrada em abril de 2011 por decisão judicial, sob alegação de que, não 
existirem mais razões suficientes para justificarem o prosseguimento do 
feito (MP/RS, 2011).

No dia 12 de março de 2009, o ex-diretor técnico da empresa, foi 
condenado pela morte de aproximadamente 85 toneladas de 16 espécies 
diferentes de peixes. A sentença o condenou em 1ª instância, em 18 
anos de reclusão em regime inicial fechado, mais 12 anos de detenção. 
Na condenação constam 20 fatos criminosos imputados ao réu, que 
acarretam responsabilidades quanto à poluição causada (MP/RS, 2009). 

Na aplicação consorciada e harmônica do art. 54, V, e art. 21 a 24 
da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), cabível a aplicação da 
pena de multa para a UTRESA, não é hipótese para suspensão total ou 
parcial do empreendimento, por prejudicar a própria Ação Civil Pública 
de remoção de Ilícitos (interdição judicial), onde, ao fim e ao cabo, a 
condenada já está construindo obras de recuperação das áreas degradadas 
e projetando que, outros crimes semelhantes não ocorram (TJ/RS, 2009). 
Em relação à aplicação da pena de multa, Aceti Júnior (2002, p. 34) 
apresenta importante entendimento:

Embora deva-se ter em conta a situação econômica do infrator 
(art. 6º, III), não foi adotado um critério específico para as 
empresas, não equacionando uma regra própria para a pessoa 
jurídica pagar seu ‘próprio dia-multa’. Assim, punir-se-á, da 
mesma maneira, a pessoa jurídica e a pessoa física, com critérios - e 
valores - que foram equalizados, o que é inconcebível. Melhor seria 
se houvesse transplantado o sistema dias-multa do Código Penal 
para a legislação protetiva do meio ambiente, fixando uma unidade 
específica que correspondesse a um dia de faturamento da empresa 
e não em padrão de dias-multa contidos na Parte Geral do Código 
Penal. Da maneira como fez o legislador, uma grande empresa 
pode ter pena pecuniária não condizente com sua possibilidade 
de ressarcimento do dano ou mesmo com a vantagem obtida pelo 
crime.

Esse é um entendimento que, no campo prático da aplicação de 
penas pecuniárias preocupa os gestores de pessoas jurídicas que incorreram 
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na pratica de danos ambientais. Por óbvio, ninguém possui o direito 
de se valer indevidamente de recursos naturais para auferir indevida 
vantagem econômica, porém é necessário que as condições econômicas 
do agente poluidor sejam levadas em consideração na aplicação de penas 
pecuniárias. Conforme a sentença, o Diretor Executivo e Responsável 
Técnico da UTRESA, contribuiu para dificultar a ação fiscalizadora 
do Poder Público quando “lavou” um dos locais por onde escorrera o 
chorume a céu aberto. 

A defesa recorreu da decisão e em sede de segundo grau, no 
dia 26 de novembro de 2009 a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça, que julgou o recurso de Luiz Ruppenthal. Diferentemente da 
responsabilidade atribuída pelo Juízo de 1º Grau, o condenou às penas de 
somente quatro anos e seis meses de reclusão e três anos de detenção em 
regime semiaberto (MP/RS, 2009). Ficou reconhecida a continuidade 
delitiva, que é admissível entre os crimes da mesma espécie, quando estão 
presentes os requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e 
modus operandi) e subjetivos (unidade de desígnios). Neste sentido, o 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, firma entendimento de acordo 
com o julgado a seguir:

Ementa: SENTENÇA. NULIDADE. Não há necessidade de a 
sentença registrar todos os elementos de prova produzidos pela 
defesa e rebatê-los ou aceitá-los, um a um. Se a fundamentação 
rechaça todas as teses defensivas, o ato sentencial está perfeito, 
assim como também é assente na jurisprudência o entendimento 
de que não há a necessidade de o juiz enfrentar todas as teses 
sustentadas pela defesa, se seu posicionamento for claro e em 
sentido contrário, implicando em uma rejeição implícita das teses 
defensivas. INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO MP. Não 
há qualquer ilegalidade no fato de o MP ter efetuado a coleta de 
elementos indiciários, nem sequer irregularidade. DILIGÊNCIAS. 
O indeferimento de diligências desnecessárias não implica em 
cerceamento de defesa capaz de anular o processo, pois compete ao 
Juiz avaliar a necessidade e a conveniência do pedido. Preliminares 
rejeitadas. CRIME AMBIENTAL. Comete os delitos previstos 
nos arts 68, c/c o art. 15, II, a, h e o; 54, § 2º, V, e 69, todos 
da Lei 9.605/98, o agente que supervisiona, constrói e instala 
obras potencialmente poluidoras, promovendo lançamento de 
dejetos industriais nocivos ao meio ambiente em recursos hídricos, 
sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, 
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contrariando normas legais e regulamentos pertinentes, causando 
poluição capaz de resultar em danos à saúde humana, além de 
causar a mortandade de peixes, deixando de cumprir obrigação 
de relevante interesse ambiental e obstando ou dificultando 
a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões 
ambientais. Condenação mantida. CRIME CONTINUADO. 
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 
O reconhecimento da continuidade delitiva é admissível entre 
os crimes da mesma espécie quando presentes os requisitos 
objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e ‘modus operandi) 
e subjetivo (unidade de desígnios). Apelo provido, em parte. 
(APELAÇÃO CRIME Nº 70029495421, QUARTA CÂMARA 
CRIMINAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, JULGADO 
EM 26/11/2009) 

Então, uma série de condutas delitivas fizeram com que, a 
UTRESA recebesse, juntamente com seu Diretor Técnico, a condenação 
pautada no lançamento de rejeitos industriais lançados no corpo hídrico, 
tomando-se proporções incalculáveis. Também realizou obras, em 
que mesmo na possível intenção de melhoria no processo, não estava 
autorizada pelo órgão de fiscalização ambiental competente.

Atualmente a UTRESA opera normalmente, por meio da Licença 
de Operação nº 08529/2016, desenvolvendo atividade de “operação 
da Central de Resíduos Sólidos Industriais Classes I e II, através da 
destinação final de resíduos sólidos em células devidamente projetadas 
e preparadas para tal, bem como da Estação de Tratamento de Efluentes 
(ETE)”, podendo receber um total de 14.000 m³ de resíduos por mês 
para disposição final nas células em operação (FEPAM, 2016).

Exigência da Licença de Operação, atualmente em vigor, é a de 
que o empreendedor deverá reservar e manter, sob sua responsabilidade 
civil, recursos financeiros exclusivos, passíveis de auditoria fiscal, para 
sanar eventuais danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, 
assim como resguardar, em caso de insuficiência financeira, recursos para 
o monitoramento futuro da área, por período não inferior a 20 anos após 
o encerramento da operação do empreendimento (FEPAM, 2016).

Sendo assim, ao realizar o estudo acerca do desastre que atingiu o 
Rio dos Sinos, é possível perceber que várias lacunas existiam, dentre elas, 
a ausência de fiscalização dos Órgãos Públicos Ambientais competentes e 
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legislação pertinente. A demanda apresentou tamanha urgência que não 
foi possível manter a mesma diretoria, sendo que, foi medida necessária 
a intervenção judicial. Por sua vez, reergueu e colocou a causadora do 
desastre novamente em pleno funcionamento e, cumprindo integralmente 
todas as condições impostas pelos órgãos de fiscalização. Alguns avanços 
ficam demonstrados: foi proposta a Ação Civil Pública, a intervenção 
judicial na UTRESA, apontada como principal responsável pelo dano 
em estudo e significativas alterações na legislação a respeito da matéria. 
Tudo isso, visando melhorar as políticas públicas voltadas à prevenção e 
preservação dos recursos naturais e da saúde humana. 

5 Considerações finais

Com base no presente estudo, foi possível perceber que o 
ordenamento jurídico brasileiro dispõe de importantes instrumentos 
e legislação com vistas à defesa e proteção do meio ambiente. No caso 
estudado, a Ação Civil Pública ajuizada para apurar as responsabilidades 
sobre os danos provocados no Rio dos Sinos, se mostrou de fundamental 
importância na busca pela responsabilização à quem incorreu na prática 
deste, tendo como ponto de partida as primeiras constatações de 
ocorrência dos delitos, tão logo instaurando o Inquérito Civil, embasando 
a propositura da Ação Civil Pública na busca pelos responsáveis e por 
medidas voltadas a recuperação do passivo. 

No entanto, a Sentença de 1ª Instância foi pautada pela teoria da 
máxima proteção do meio ambiente e da saúde humana. Já, o Acordão 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJ não seguiu 
a mesma linha de raciocínio e minimizou substancialmente tal decisão, 
decidindo mais em favor dos interesses da empresa provocadora do 
desastre e do seu proprietário, do que pela proteção do ambiente afetado 
e os riscos à saúde humana. 

Fundamental medida utilizada foi a intervenção judicial, que se 
mostrou importante meio para que, a pessoa jurídica responsável pelo 
cometimento deste crime ambientai, pudesse regularizar suas atividades, 
operando normalmente e gerando receita aos trabalhadores e a sociedade, 
que foi utilizada na recuperação do passivo ambiental. Tudo isso aliado ao 
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apoio de técnicos competentes, designados pelo Juízo, para tal finalidade.
Como fora estudado, no ordenamento jurídico brasileiro existem 

meios disponíveis para responsabilizar os causadores de degradação 
ambiental, que reparem ou promovam a restituição das condições 
ambientais mais próximas das que anteriormente se encontravam. 
Busca-se, em primeiro momento, a restauração do meio lesado e, não 
sendo possível, existem penas pecuniárias com a finalidade de fomentar 
políticas públicas voltadas à defesa ambiental. Não dispondo de recursos 
financeiros, a pessoa jurídica é quem irá desenvolver atividade econômica 
que se reverterá ao cumprimento das obrigações legais impostas, com o 
objetivo de reparar a lesão causada.

Fato é que, o Brasil está longe de ser um País que valoriza 
suficientemente seu ecossistema. Porém, após todo o desdobramento do 
caso analisado, espera-se que o Rio Grande do Sul apresente considerável 
evolução em relação à proteção ambiental anteriormente existente. O que 
antes eram Órgãos sucateados, nos dias atuais a sociedade exige atuação 
de acordo com a legislação, a fim de que a tutela jurídica tenha eficácia 
em favor do meio ambiente e da saúde humana. Que a atualização da 
legislação ocorra permanentemente, com o objetivo de fechar as portas 
àqueles que pretendem usar sem medida os recursos naturais, a fim de 
produzirem lucros exorbitantes, não respeitando o necessário equilíbrio 
ambiental para as presentes e futuras gerações.

Da maneira como foram abordadas as ideias propostas neste 
caso estudado, a Ação Civil Pública é um instrumento jurídico eficaz 
na determinação do teor da responsabilidade a ser atribuída a quem 
incorreu na prática de danos ambientais. Evidenciando isso, é o fato de 
que, atualmente a sociedade gaúcha espera que a UTRESA exerça suas 
atividades como “uma nova empresa”, tendo como valores a ética e a 
responsabilidade com a comunidade e o meio ambiente.

Portanto, o caso aqui trabalhado caracteriza-se como um marco 
na história do Rio Grande do Sul, positivamente ou negativamente. Este, 
devido ao fato de conclamar toda a sociedade para participar na defesa 
das causas ambientais. Aquele, pelo motivo de que o Estado possui uma 
mancha em seu passado recente e, por mais tempo que passe, sempre se 
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lembrará do desastre do Rio dos Sinos provocado pela empresa UTRESA. 
Verificou-se que, a luta pela defesa de um ecossistema equilibrado capaz 
de abrigar tantas quantas forem as gerações vindouras, foi uma tônica 
presente neste episódio, onde o Ministério Público, o Judiciário de 1ª 
Instância, os interventores, todos os profissionais da área ambiental que 
atuaram no caso e a sociedade em geral, não se mostraram omissos em 
relação ao dano ambiental provocado no Rio dos Sinos - RS. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A COLONIALIDADE 
NA AMÉRICA LATINA: UMA ABORDAGEM 
NECESSÁRIA PARA A COMPREENSÃO DA 
MANUTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

COLONIALISTAS

Denise Tatiane Girardon dos Santos
Rafael Vieira de Mello Lopes

1 Considerações iniciais

Muitas das características colonialistas, oriundas do período 
colonial, não foram alteradas com o estabelecimento da 

estrutura do Estado na América Latina, justamente, porque o seu arranjo 
manteve-se homogeneizador. A manutenção da colonialidade significou 
o défice de reconhecimento, valorização e manutenção, pelo Estado, da 
diversidade e pluralidade de povos e culturas.

Nesse aspecto, a partir do conceito de colonialidade, proposta por 
Aníbal Quijano, em relação aos aspectos relacionados ao poder, ao saber 
e ao ser, visa-se a compreender como foram mantidas as características 
colonialistas na América Latina, mesmo após as independências dos 
Estados, para que sejam possíveis propor possibilidades de enfrentamento 
de seus efeitos, ainda muito visíveis, como a desigualdade social, a 
marginalização de grupos e a submissão da região ao Norte.

2 Colonialidade: o lado oculto da Modernidade

No cenário latino-americano, é importante compreender os 
processos de invasão e colonização, notadamente, por Espanha e Portugal, 
e, posteriormente, os movimentos que conduziram à independência dos 
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Estados da América Latina. Também, o arranjo social/estatal que resultou 
em uma colonialidade do Poder do/no Estado por uma elite dominante 
e não representativa da grande parcela do povo, formada, sobretudo, por 
indígenas, pessoas escravizadas e seus descendentes.

Do ano de 1494, marco inicial das invasões na América Central 
e, posteriormente, na América do Sul, em 1500, até meados do século 
XVI, verifica-se a afirmação do Estado Moderno não, apenas, na 
estrutura política, mas, também, pela perspectiva eurocêntrica e, por 
isso, legitimada a estabelecer as próprias estruturas do Estado como ele 
se apresentava na Europa: o Estado Absoluto. O etnocentrismo europeu 
não permitiu que a América Latina fosse considerada por outro viés que 
não o periférico, secundário e com limitado espaço, que lhe foi destinado 
pelos colonizadores.

A exploração, a desconsideração do diferente e a submissão dos 
povos indígenas, inicialmente, e, após, dos negros, com o tráfico de 
escravos, foram práticas que os submeteram e os subjugaram, nos mais 
diversos aspectos, ante a negativa de sua cultura, práticas organizacionais, 
religiosas, organizativas, de conhecimento e de visões de mundo.

O lado oculto da Modernidade, traduzido por Quijano (2005, 
p. 63), por intermédio do conceito de colonialidade do poder, desvela 
a apropriação da titularidade da razão pelos europeus e a sua imposição 
em face (e em detrimento) dessa racionalidade aos povos colonizados da 
América Latina, assim como denuncia a exploração econômica decorrente 
dessa espoliação, que alavancou a expansão do modelo econômico 
capitalista a nível mundial. 

O capitalismo atingiu a proporção de um sistema mundial a 
partir da definição de metrópole (Europa) e periferia (América Latina), 
em que, naquela, concentravam-se, enquanto grupo dominante do poder 
do Estado, os detentores do poder, decorrente do acúmulo do capital e, 
nesta, pessoas pobres, trabalhadoras, fornecedoras de mão-de-obra para a 
extração da matéria-prima, que alimentava a Europa (QUIJANO, 2005).

Como justificativa para a estruturação desse sistema, utilizou-se o 
critério de classificação social artificial, qual seja, a noção de raça, em que 
alguns grupos seriam, naturalmente, superiores em relação ao demais, 
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e, portanto, teriam o direito de submeter os inferiores para torná-los 
civilizados. Tratou-se de

[...] um produto mental e social específico daquele processo de 
destruição de um mundo histórico e de estabelecimento de uma 
nova ordem, de um novo padrão de poder, e emergiu como um 
modo de naturalização das novas relações de poder impostas 
aos sobreviventes desse mundo em destruição: a idéia de que os 
dominados são o que são, não como vítimas de um conflito de 
poder, mas sim enquanto inferiores em sua natureza material e, por 
isso, em sua capacidade de produção histórico-cultural.

A colonialidade do poder representou de uma maciça e constante 
interferência na identidade e nas práticas dos povos colonizados, que, 
paulatinamente, foram impedidos de proceder, de acordo com suas 
práticas, porque a inferioridade, que lhes foi atribuída, era incontestável, 
por ser natural, e, conforme Bragato e Fernandes (2016, p. 22) “[...] 
Somente assim foi possível ao europeu articular o controle do trabalho 
com os seus recursos e produtos e, consequentemente, tornar possível o 
seu enriquecimento”.

O modelo de classificação da população mundial pela noção 
de raça, necessariamente, impõe categorias comparativas, das quais o 
eurocentrismo se infligiu enquanto, naturalmente, superior, justificativa 
para legitimar as relações de dominação dos colonizados, verificada 
na exploração de mão-de-obra, utilizada, por sua vez, para explorar 
os recursos naturais da América Latina e os produtos decorrentes. A 
articulação inter-relacionada dos Continentes, controlada pela Europa, 
consolidou o sistema de capital e mercado mundiais vigente, que assegura 
a manutenção das relações de explorador e explorado (QUIJANO, 1991).

Desconsideraram-se as complexas estruturas organizacionais de 
povos como os Incas, cuja organização social e política era avançada, ao 
ponto de Almeida (2005, p. 15) concluir que a noção de Estado já existia 
nos Quíchuas, predecessores dos Incas, organizados em formaciones 
estatales: “Aún antes del aparecimiento de los inkas, núcleos étnicos 
kechuas habían adquirido formas concretas y desempeñaron un rol 
sobressaliente en la conformación del Pueblo”. Almeida (2005, p. 18) 
considera Pueblo como uma categoria do Estado Inkásico, e, ao tratar de 
Cusco, faz referência ao Estado Kuskeño, pela identificação dos elementos 
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de povo, território e organização. Além disso, os aspectos intra-históricos, 
“[...] puesto de manifiesto en la lengua, para destacar la categoria de 
nacionalidad alcanzada por los kechuas”.

Mignolo (2005) afirma que a modernidade, mais do que o 
colonialismo, pressupõe a colonialidade do poder, porque essa prática 
impõe, necessariamente, a coerção programada por intermédio, também, 
do consciente daqueles que são colonizados. Foram criados dois planos, 
o mundo moderno e o mundo colonial, representados nas subjetividades 
de evoluídos e atrasados, civilizados e bárbaros, melhores e piores, ativos 
e passivos.

Por decorrência, todo o conhecimento e as formas de vida dos 
colonizados foram desconsiderados, refletindo, também, na decisão, 
tomada pelos modernos, de quais as memórias deveriam ser preservadas e 
quais deveriam ser apagadas, quais histórias deveriam ser contadas e quais 
não deveriam. Mignolo (2005, p. 39) entende que da, complexidade de 
forças, que forjou os dois mundos, resultou, também, a “[...] duplicidade 
de consciência que a consciência colonial gera”, já que o conhecimento, as 
histórias e as memórias dos colonizadores foram impostas aos colonizados, 
e a destes, sufocadas.

Quijano (2005, s/p.) explica que a ideia de raça não atingiu, 
apenas, indígenas e negros, mas todos os grupos que não representassem a 
figura do homem, europeu, branco e rico, no que foram incluídos pobres, 
mulheres, mestiços:

Em torno da nova idéia de raça, foram redefinindo-se e 
reconfigurando-se todas as formas e instâncias prévias de 
dominação, em primeiro lugar entre os sexos. Assim, no modelo 
de ordem social, patriarcal, vertical e autoritária, do qual os 
conquistadores ibéricos eram portadores, todo homem era, por 
definição, superior a toda mulher. Mas a partir da imposição e 
legitimação da idéia de raça, toda mulher de raça superior tornou-
se imediatamente superior, por definição, a todo homem de raça 
inferior. Desse modo, a colonialidade das relações entre sexos se 
reconfigurou em dependência da colonialidade das relações entre 
raças. E isso se associou à produção de novas identidades históricas 
e geoculturais originárias do novo padrão de poder: “brancos”, 
“índios”, “negros”, “mestiços”.

A colonialidade do poder foi uma maciça e constante interferência 
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na identidade e nas práticas dos colonizados, cuja inferioridade natural 
era incontestável, e, para Bragato e Fernandes (2016, p. 22), “[...] 
somente assim foi possível ao europeu articular o controle do trabalho 
com os seus recursos e produtos e, consequentemente, tornar possível o 
seu enriquecimento”.

Esse processo, que perdurou por séculos, conduziu à submissão 
das pessoas da América Latina à compreensão equivocada de que seriam 
inferiores aos europeus (e, mais tarde, aos estadunidenses). Ainda 
hoje, essa percepção prossegue sendo imposta, não só sobre os povos 
colonizados, mas, também, aos submetidos ao imperialismo, em que se 
inserem os latino-americanos, os africanos e parte dos asiáticos.

3 A manutenção do défice republicano nos Estados da América Latina

O isolamento das colônias latino-americanas impediu a 
comunicação e a unicidade política, ou, ao menos, uma comunicação 
capaz de estabelecer um diálogo político, o que, para Ribeiro (2017), se 
resumiu à uniformidade sem unidade, ou coexistência isolada.

As elites coloniais latino-americanas detinham o poder econômico, 
mas, enquanto fossem subordinadas à metrópole europeia, prosseguiam 
sem capacidade representativa nas decisões políticas, além de proverem, 
em grande escala, os recursos da metrópole (PRADO, 1986). Apesar da 
estrutura burocrática e administrativa, e as elites coloniais representarem 
a gerência econômica, não tinham direito de participar das decisões, dado 
o forte controle da estrutura burocrático-administrativa e o monopólio 
comercial, exercidos por Espanha e Portugal (POMER, 1981). 

Essa insatisfação conduziu as elites coloniais a buscarem a 
independência, práticas iniciadas do século XVIII, período em que, 
também, Espanha e Portugal enfraqueciam enquanto potências europeias. 
A estruturação do Estado na América Latina passou pela colonialidade do 
poder e a manteve, com estratificação social hierarquizada, em que raça 
e gênero foram os quesitos classificatórios de indivíduos, ou grupos de 
indivíduos, em superiores ou inferiores. Não foram alteradas as estruturas 
colonialistas, apesar das independências, pois, para Wolkmer,

[...] o Estado não é produto de uma Sociedade nacional e 
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politicamente organizada, tampouco criação exclusiva de um 
segmento economicamente dominante, mas sim o próprio Estado 
como o artífice que irá ter um papel importante em definir os 
grupos, sociais e as formas de sociedades nacionais existentes.

Essa percepção advém da historicidade colonialista e pós-
colonialista, base da organização social, econômica e política, indicando 
quem seria o formador das forças de trabalho e quem assumiria o lugar de 
proprietário da riqueza (QUIJANO, 2009), pois, como indica Amadeo 
(2010, p. 77), “[...] no caso da América Latina este processo de construção 
de identidades nacionais se combinou com o colonialismo, característico 
da expansão capitalista”.

A liberdade foi invocada pelas elites com o argumento do 
descontentamento das massas, cujas reivindicações declararam apoio, 
apesar de explorarem índios, negros, mestiços e pobres. Conflitos 
internos (por vezes, regionais) decorriam da falta de identificação da 
população com a identidade nacional proposta, pois, na pretensão de 
independência, estava embutido o interesse no domínio das castas 
inferiores. Revoluções independentistas e guerras internas representavam 
dois interesses dicotômicos, de modo que, para Ianni (1988, p. 5), os “[...] 
desencontros entre a sociedade e o Estado são um desafio permanente nos 
países da América Latina, no continente e nas ilhas”. De toda sorte, Ianni 
(1988, p. 6) aponta o período em que “estava em curso a formação das 
nacionalidades latino-americanas”.

As repúblicas latino-americanas1 não representavam o ideário 
republicano, porque se constituíam em repúblicas excludentes, uma vez 
que com base na antiga estrutura social colonial. Foram mantidas “[...] as 
divisões de classes, poderes, instituições e pessoal hierarquizado formado 
durante as distintas etapas do regime colonial” (LINERA, 2010, p. 167). 
A racialização das diferenças sociais perdurou e justificou a manutenção 
dos preconceitos e dos valores dominantes na época colonial, inclusive, 
aquela em que o índio era uma categoria inferior, o outro negativo, apesar 
de ser a principal categoria tributária e fiscal. 

A indianidade, ou a indianização, se tratava de um discurso 
colonizante e inferiorizante que permitia a delimitação a hierarquização e 

1  Assim declaradas nas Constituições dos Estados.
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a divisão de classes bem marcadas, em que o índio era o não-culto, o não-
educado, o não-capaz, o necessitado de governo, de norte, de instrução, 
papel, no caso, desempenhado pelo colonizador, juntamente, com a 
cobrança de tributos. O índio era um ator significativo da economia, mas 
titular de um não-papel no Estado.

Sawaia trata da complexidade dos processos de exclusão e afirma 
que ele é multifacetado, porque reúne configurações de ordem material, 
política, além das formas como as relações ocorrem e das próprias 
concepções subjetivas, intrínsecas nos indivíduos. Ademais, as ações 
exclusivas não são notórias, mas se desenvolvem sutilmente, por um 
processo “[...] dialético, pois só existe em relação à inclusão como parte 
constitutiva dela. Não é uma coisa ou um estado, é processo que envolve 
o homem por inteiro e suas relações com os outros” (SAWAIA, 2001, p. 
9).

A colonialidade encontra-se arraigada nos espaços políticos, em 
que o grupo homogêneo e elitista, que ocupa os espaços de poder, não 
permite que existam processos decisórios populares e democráticos; nos 
espaços econômicos, em que o referido grupo permanece com uma postura 
de superioridade em relação ao colonizado, a quem se busca desenvolver, 
bem como, e nos espaços culturais, pela ideologia colonizadora europeia 
dominante e homogênea. A decorrência da colonização desses espaços 
é o impedimento que os seus titulares os ocupem, ou que só o ocupem 
condicionados aos comportamentos, alhures mencionados, diante da 
manutenção da postura impositiva dos colonizadores aos colonizados 
(QUIJANO, 2009).

Quijano apresenta o exemplo de que, ainda que haja previsão 
legal de inclusão da temática indígena nos currículos escolares, o assunto 
é abordado de forma descontextualizada, resistente, não suficiente para 
romper com o formato ocidental homogêneo de ensino de aprendizagem, 
que aloca a questão indígena (ou latino-americana) em posição secundária, 
perpetuando o distanciamento da possibilidade de emancipação do 
pensamento colonialista (QUIJANO, 2009).

Nos países latino-americanos, com forte predominância indígena, 
afrodescendente e europeia, não se pode falar em cultura comum, 



186  
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos

tendo em vista as variadas identidades étnicas que, para se preservarem 
e se desenvolverem, necessitam, justamente, do fortalecimento da 
autodeterminação. Além disso, a conformação do território demarcado 
é diversa daqueles que já estavam constituídos, ainda, na fase pré-
colombiana, e que, portanto, não atenta às especificidades locais, o que 
deixa perceptível que conceito europeu tradicional de nação não se aplica 
à América Latina.

Após um período de ditaduras na maioria dos Estados, a tendência 
foi um caminhar para a busca de Estados democráticos, com estruturas 
jurídico-constitucional definidas. Na América Latina, uma característica 
marcante é a alteração gradativa que as sociedades (sobretudo, as 
marginalizadas) estão referendando, qual seja, a superação dos conceitos 
de mestiçagem e transculturação para de os de étnico e multiculturalismo, 
alteridade advinda de lutas políticas relativas à liberdade e aos direitos das 
pessoas e dos povos (SEGATO, 2006).

Abordagens, como o Estado Plurinacional, declarado, por 
exemplo, nas Constituições do Equador e da Bolívia, se apresentam como 
propostas para enfrentar os resquícios de colonialismo, colonialidade e 
integracionismo na sociedade. Em sua análise, Almeida (2008, p. 19) 
aponta a permanência de ideologias homogeneizadoras, características do 
Estado Moderno e com resultados negativos na participação popular nos 
espaços de decisão, da cidadania, dos direitos políticos e, por decorrência, 
dos direitos sociais, já o que o racismo decorre em (ou impede da 
superação da) exclusão, e implica em uma ideología de la discriminación:

Al funcionar el Estado como representación de uma nacion única 
cumple también su papel en el plano ideológico. La privación 
de derechos políticos a las nacionalidades no hispanizadas lleva 
al desconocimiento de la existência misma de otros pueblos y 
convierte al indígena em vitima del racismo. La ideología de la 
discriminación, aunque no es oficial, de hecho está generalizada 
em los diferentes estratos étnicos. Esto empuja a muchos indígenas 
a abandonar su identidad y pasar a forma filas de la nación 
ecuatoriana aunque, pó lo general, en su sectores más explotados.

Ainda que tenham sido declaradas as independências das colônias 
europeias na América Latina, não foram afastadas as práticas colonialistas 
nos Estados latino-americanos, ante a manutenção da elite colonial e das 
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práticas da colonialidade do poder, do ser e do saber, o que foi nominado, 
por Mignolo como colonialismo interno.

Ianni (1989, p. 42) que, no século XIX, “[...] as sociedades latino-
americanas estão impregnadas de valores, padrões de comportamento 
e relações que lembram o perfil da sociedade de castas”. As classes 
subalternizadas prosseguiram como tal, em que “[...] a escravidão de 
índios, mestiços, negros e mulatos é bastante generalizada. Mesmo nos 
países em que o regime havia sido extinto formalmente subsistem formas 
de trabalho compulsório”.

Essas características ficarem evidente no estabelecimento e 
prosseguimento dos governos, ante a mantiveram do regime oligárquico, 
em que, segundo Ianni (1989, p. 47), “[...] o poder é exercido sem o 
consentimento livremente expresso pelo povo. Isto é, o povo aquiesce, 
por meios ‘não-legais’, tais como a tradição, a violência, a expectativa de 
favores ou a ressignação ao status quo, encarado como estado natural”.

As estruturas constitucionais eram, formalmente, democráticas 
e representativas, mas, substancialmente, hierárquicas e autoritárias. 
Para Wolkmer, foram Textos impostos pelas elites, de cima para baixo, 
que, raramente, “[...] na história da região, as constituições e os códigos 
positivos reproduzem, rigorosamente, as necessidades de todos os 
segmentos da sociedade civil”. Fajardo (2011, p. 140) aponta que o 
constitucionalismo foi [...] importado por las elites criollas para configurar 
estados a su imagen y semejanza, con exclusión de los pueblos originarios, 
los afrodescendientes, las mujeres y las mayorías subordinadas, y con el 
objetivo de mantener la sujeción indígena”.

O resultado dessas características, segundo Sousa (2014, p. 68), foi 
a aplicação de “[...] um modelo conservador e perfeccionista, resultante de 
uma combinação de imposição de valores morais e da autoridade estatal”. 
Tanto foi assim que Ianni (1988, p. 12) ilustra que países como México, 
Bolívia e Equador mantiveram o sistema excludente: “[...] além das 
desigualdades regionais e outras, ressaltam as que opõem índio, mestiço 
e branco, compreendendo as condições sociais, culturais, econômicas e 
políticas que diversificam, classificam e antagonizam”.

Logo, a questão nacional é um problema do Estado-Nação na 
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América Latina, pelas estruturas organizacionais políticas planificadas. 
Não significa negar a existência de instituições políticas e democráticas, 
ou da noção de cidadania neste arranjo, mas de atentar que o processo de 
nacionalização foi distanciado do povo, sem condições para sentimentos 
de identidade (HERNÁNDEZ, 2010). Segundo Díaz (2007, p. 131), 
ainda que o interesse privado e o fator econômico “[...] tenha dominado 
o interesse e a conduta dos colonizadores, seu alcance não teria sido 
possível sem a existência de um poder político que moldasse as instituições 
necessárias para legitimar tais ações”.

Compreender essas características é necessário para que se possa 
buscar relações interculturais igualitárias, para que as pessoas e os grupos 
possam participar dos processos de decisão que sejam de seu interesse, ter 
conhecimento e responsabilidade pela materialização dos direitos e que 
haja, como reflexo, o afastamento da colonialidade, da inferioridade e da 
categoria do não-papel social.

4 Considerações finais

A colonialidade é um dos fatores que impediu/impede que, 
efetivamente, houvesse/haja a independência das colônias, agora 
Estados latino-americanos, em relação ao eixo central da Europa. 
Ela se consubstanciou no elemento mantenedor do preconceito, da 
inferioridade, da visão etnocêntrica (classificação racial/étnica) e, mesmo 
após o reconhecimento de direitos, estes encontram significativas 
dificuldades de materialização. 

Diante dessa realidade, o contexto comunitário vai de encontro à 
ideia liberal de nação homogênea, pois, ainda que assim fosse considerado, 
o fato é que um país é formado por várias nações, representadas por povos 
com tradições diversas e que, para coexistirem sob a mesma jurisdição 
nacional, necessitam de uma convivência que seja democrática e que 
tolere as diferenças. 

A compreensão do processo de invasão, colonização, estruturação 
da organização social e política na América Latina e a ocorrência dos 
processos de independência, sob os prismas do critério classificatório 
social artificial de raça, da colonialidade do poder e do colonialismo 
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interno, fornece suporte para entender a percepção dos criollos, das 
elites coloniais e de seus interesses na condução das independências dos 
Estados da Região.

Tais características ainda se mantêm, refletidas nas desigualdades 
sociais e na marginalização dos mesmos grupos, que foram subjugados 
desde o início do processo de colonização europeia. A abordagem dessa 
temática contribui para pensar o enfrentamento dessas características 
colonialistas e a superação da discriminação e as exímias desigualdades, 
que não têm legitimidade em nenhum aspecto, haja vista servirem aos 
interesses privados e antirrepublicanos.
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DEVIDO PROCESSO CONVENCIONAL: 
O PROCESSO PENAL COMO OBJETO E 

INSTRUMENTO DE CONVENCIONALIZAÇÃO 
NO SISTEMA INTERAMERICANO DE 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Eduardo Pitrez de Aguiar Corrêa

1 Considerações iniciais

As violações de garantias associadas ao devido processo são 
frequentemente invocadas perante Sistemas Regionais de 

proteção dos direitos humanos. Como natural consequência, as Cortes 
regionais construíram substancial entendimento acerca das garantias 
processuais penais a partir da perspectiva desses Sistemas.

Como se sabe, o Brasil aderiu à Convenção Americana de 
Direitos Humanos - CADH e à jurisdição da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos - CIDH; pelo que positivado no artigo 5º, §§ 1, 2 e 
3, da Constituição, abre-se o direito interno à disciplina interamericana 
e universal de proteção aos direitos humanos; especialmente para o 
processo penal, o artigo 1º do Código de Processo Penal vigente e o do 
Projeto em discussão (PLS 156/2009) abrem o processo penal ao direito 
internacional dos direitos humanos.

Somente no ano de 2006 surgiu na CIDH a doutrina do controle 
de convencionalidade, impondo aos juízes e Tribunais dos Estados Partes 
a obrigação internacional de controlar a validade das leis e atos de direito 
interno tendo como paradigmas a Convenção e a interpretação que dela 
faz a Corte.

O tema da convencionalização do direito interno, que era apenas 
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incipiente nos estudos de direito e processo penal produzidos pela doutrina 
tradicional ganha, com isso, em importância e novidade, e mais do que 
nunca permite uma desconstrução do saber jurídico tradicionalmente 
territorial, em favor de uma abertura sistêmica de ampliação de garantias. 

Como especificamente o processo penal se insere nesse contexto 
de convencionalização? O processo é objeto ou instrumento de 
convencionalização?

O presente artigo, por intermédio de estudo bibliográfico e 
documental, pretende demonstrar que o processo penal se relaciona 
com a CADH, num duplo sentido: (i) os atos, procedimentos e duração 
do processo ganham uma significação conforme a Convenção, dando 
origem, ainda que de forma gradual, e como um standard mínimo de 
garantias processuais, a um devido processo convencional (o processo como 
objeto de convencionalização); (ii) ao mesmo tempo, em virtude do seu 
fundamento de existência – instrumentalidade garantista -, o processo 
penal converte-se em um privilegiado instrumento de direito interno 
afeto à proteção dos direitos humanos, por intermédio de um controle de 
convencionalidade das intervenções estatais-penais do poder público (o 
processo como instrumento de convencionalidade).

2 Conectividade, também no direito (ou efeito borboleta jurídico?)

Também em direito, vivemos em rede.
Há uma multiplicidade global (predominantemente ocidental) 

de regulações, conhecimentos, informações e experiências que se inter-
relacionam numa network na qual se insere também o direito, sobretudo 
naquilo que for afeto aos direitos humanos.

O modo como um padastro aplicava castigos domésticos a um 
menino numa cidade do interior da Inglaterra produz efeitos numa 
cidade no interior do Brasil, no que se pode conceber, ilustrativamente, 
como um efeito borboleta jurídico. É dizer, pela maneira como as punições 
disciplinares às crianças eram realizadas naquele país, licitamente, pais 
brasileiros podem ter caçado o poder familiar sobre seus filhos, em razão 
de castigos domésticos que recorram à intervenção física, no que fora 
apelidado de (projeto de) “Lei da Palmada”.
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As Cortes de Direitos Humanos se conectam. E estas, aos tribunais 
domésticos. Como salienta LOPES JR. há uma “inegável influência que 
as decisões do TEDH exercem sobre a Corte Americana de Direitos 
Humanos e ela, sobre o sistema brasileiro.” (2009, p.169) Essa (in)
fluência forma uma cadeia constitutiva de sentidos capaz de modificar 
substancialmente os sistemas jurídicos contemporâneos.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, §2º, expressamente 
incorpora ao direito brasileiro os tratados internacionais de direitos 
humanos, na compreensão do STF, com estatura normativa supralegal. 
A inserção do § 3º no artigo 5º da Constituição permite a inserção de 
tratados de direitos humanos ao nível constitucional.

Independentemente disso, as deliberações dos órgãos do Sistema 
de Proteção dos Direitos Humanos produzem modificações no direito 
processual penal interno em hipóteses que se antecipam à atuação 
jurisdicional. Vide, no Brasil, a assim-chamada Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006) (OEA, 2001) e inclusive a consagração de um novo direito 
fundamental (art.5º, inc.LXXVIII, CF), produtos diretos do diálogo 
do ordenamento jurídico brasileiro com o Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos.

Já em sede jurisprudencial, a relação entre os tribunais nacionais e 
as cortes internacionais de direitos humanos se estabelece por uma relação 
dialógica, que não implica hierarquia, mas reconhecimento, interconexão, 
efetivamente (trans)formadora dos múltiplos níveis de regulação postos 
em conexão.

Evidenciando o potencial transformador e a conectividade das 
decisões das Cortes de Direitos Humanos com os sistemas jurídicos dos 
Estados, GARAPON cita o exemplo da França, país em que afirma ter 
havido uma ampla revisão das práticas judiciais no âmbito do sistema de 
justiça criminal em virtude de decisões da Corte Europeia (GARAPON, 
2011). Os juízes franceses, de uma posição inicial de resistência, fundada 
na pré-concepção de que o instrumento convencional os limitava, 
passaram a perceber que se tratava de um mecanismo de ampliação de 
seu papel garantidor das liberdades individuais, de modo que atualmente 
se acham em uma fase de apropriação do instrumento, “não como algo 



196  
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos

externo, mas como parte das fontes à sua disposição.” (GARAPON, 
2011, .p.35).

Trata-se de um fenômeno ocorrente tanto no continente Europeu 
quanto no Americano, embora aqui ainda se encontre em caráter menos 
intenso, em virtude da inexistência de uma integração no nível europeu 
e das peculiaridades próprias do continente latino-americano, com seus 
acentuados déficits institucionais, materiais e educacionais. Por outro 
lado, há forças concorrentes, capazes de dificultar ou mesmo erodir esse 
processo de revisão fundado em direitos humanos, forças essas também 
oriundas de tratados, mas de tratados de política criminal transnacional 
que promovem uma agenda que se caracteriza por instituir regimes de 
proibição globais voltados fundamentalmente ao reforço das estruturas 
de persecução penal (CORREA, 2017).

De qualquer forma, não parece ser mais possível conceber 
o fenômeno processual fora de uma internormatividade, na qual se 
conexionam instrumentos convencionais de proteção aos direitos 
humanos, instrumentos convencionais de política criminal (regimes de 
proibição globais), constituições nacionais e leis processuais penais dos 
Estados. 

No que diz respeito aos tratados de direitos humanos, é preciso 
compreendê-los como um ponto de inflexão no contratualismo tradicional 
do direito dos tratados. Diferentemente de outros tratados, as Convenções 
de direitos humanos não criam obrigações recíprocas entre Estados, mas 
obrigações de um Estado para com indivíduos: todos aqueles que estejam 
sob jurisdição estatal, sejam nacionais, sejam não-nacionais. Mais do que 
isso, para controle da concretização de suas disposições, esses tratados 
estabelecem uma rede de implementação, com órgãos não-judiciais de 
controle internacional e uma Corte, também internacional, responsável 
pelas interpretações finais na matéria. Com isso, possivelmente sem 
perceber totalmente a dimensão do fenômeno, os Estados permitiram o 
surgimento de uma estrutura que promove interpenetração, dado que as 
decisões dos Tribunais nacionais e dos Tribunais de Direitos Humanos 
inserem-se umas nas outras (GARAPON, 2011).

Essa interpenetração representa um giro copernicano. No modelo 
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tradicional (soberania westfaliana) – no qual ainda se acha assentada a 
pré-compreensão do jurista -, as fronteiras eram bem delimitadas: ou 
a questão era de direito interno, ou de direito internacional. Não poderia 
ser ambas. A compreensão atual, todavia, se desenvolve não mais em 
espaços fechados – figurativamente como desenhados em um mapa -, 
mas num espaço comum, em que há uma superposição de regulações em 
níveis múltiplos (GARAPON, 2011). Fala-se em um direito constitucional 
internacional (PIOVESAN, 2000).

Nesse quadro, o local vai ao regional e o regional ao universal, e 
vice-versa, em contexto de integração referido pela Corte IDH já em sua 
primeira Opinião Consultiva: “na Convenção se adverte uma tendência 
a integrar o sistema regional ao universal de proteção aos direitos humanos” 
(CORTE IDH, 1982, §41). Justifica-se que há uma base comum dos 
Direitos Humanos, a Declaração Universal, a qual teve seus princípios 
reafirmados e desenvolvidos em diversos instrumentos internacionais, 
de âmbito universal e regional, além de a Convenção Americana fazer 
referência a outras convenções internacionais ou ao direito internacional 
sem impor uma restrição de âmbito regional (CORTE IDH, 1982).

Este evidente aumento de complexidade conduz a que os 
fenômenos jurídicos não possam mais ser pensados apenas como 
manifestações locais, na medida em que emergem de uma interação 
globalizada dinâmica e multilateral. Não há uma definição espacial do 
fenômeno jurídico, mas uma construção interativa em níveis múltiplos, o 
que conduz à necessidade de instrumentos jurídicos relacionais, capazes 
de conectar os diversos níveis de regulação, não mais somente no sentido 
também tradicional de um “direito comparado”, mas num sentido novo 
de pertencimento a uma mesma (nova) (des)ordem multilateral.

O que tem isso a ver com o processo penal?
(i) Inicialmente, os próprios atos, procedimentos e duração, na 

medida em que garantias processuais são previstas nas Convenções de 
Direitos Humanos, ganham uma significação conforme a Convenção, 
dando origem, ainda que de forma paulatina, a um devido processo 
convencional.

(ii) Além disso, se o fundamento da existência do processo 
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penal é a sua instrumentalidade, e se essa instrumentalidade é uma 
instrumentalidade afeta à proteção dos direitos e garantias individuais 
(LOPES JR, 2009) - leia-se, para nossos fins, direitos humanos -, então, 
o processo penal é par excellence o instrumento de direito interno afeto à 
proteção dos direitos humanos.

 Com isso, o processo penal torna-se o locus privilegiado, o 
espaço de conexão no âmbito do qual ocorre a intersecção dos múltiplos 
níveis de regulação, sendo ao mesmo tempo convencionalizado e via de 
convencionalização: objeto e instrumento da CADH e de outros tratados 
de direitos humanos a que o ordenamento jurídico brasileiro esteja 
vinculado.

3 Tempo, conectividade, direitos humanos e processo penal

O rompimento do modelo westfaliano de soberania, a network 
associada à preservação de direitos humanos, e, no dizer de GARAPON, 
a evolução do trabalho jurisprudencial da Corte de Direitos Humanos 
produz “a vitória do tempo sobre o espaço” (2011, p. 36). A estrutura, não 
mais organizada numa dimensão espacial, passa a ser concebida numa 
dimensão temporal. Isso seria perceptível, na compreensão do autor, no 
trabalho de uma Corte de Direitos Humanos, por duas razões:

 (i) a primeira, pela necessidade de manter a efetividade do respeito 
aos direitos humanos em circunstâncias cambiantes, como decorre da 
multiplicidade de Estados envolvidos, e do fato de serem democráticos, 
permitindo a alteração de rumos e relativamente de opções – é um espaço 
em movimento; 

(ii) a segunda, pelo fato de que a natureza abstrata dos direitos 
humanos, associada a uma exegese teleológica no sentido de sua concreta 
aplicação, produz um horizonte de expectativas que nunca pode ser 
totalmente alcançável – é um caminhar.

Assim, enquanto o modelo westfaliano era centrado no espaço e 
buscava alcançar o equilíbrio (fixidez), o novo modelo é destinado a estar 
em constante movimento (GARAPON, 2011). 

Essa proeminência da dimensão temporal sobre a espacial, e o 
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modo como se insere na temática dos direitos humanos e do processo 
parece estar de acordo com o pensamento de RUTH GAUER, que com 
base em VIRILIO salienta ser necessário para a compreensão do mundo 
contemporâneo, “não mais ver a sociedade a partir de dentro, mas sobrevoá-
la, como se fosse um espetáculo.” (GAUER, 2009, p.105). Haveria “uma 
desconstrução como fruto do recente primado do tempo sobre o espaço.” 
(GAUER, 2009, p.105). 

No processo é visível a ocorrência dessa desconstrução, a ponto 
de não ser mais possível conceber o processo penal fora deste ambiente 
convencional de direitos humanos, sob pena de cegueira. Estruturas antes 
concebidas localmente ou mesmo por influência de uma perspectiva 
tradicional de direito comparado passam a sofrer uma (trans)formação 
por ação direta ou reflexa dos múltiplos níveis de regulação e controle.

Nesse quadro de interatividade normativa que GARCIA 
RAMIREZ salienta que o devido processo está submetido a um novo 
paradigma, de modo que é preciso repensá-lo a partir do conjunto de 
compreensões estabelecidas no âmbito do direito internacional dos 
direitos humanos (GARCIA RAMIREZ, 2006). 

É justamente essa a advertência – todavia não circunscrita ao 
direito processual penal - que já era feita de há muito por CANÇADO 
TRINDADE, param quem não se justificaria mais “ que o direito 
internacional e o direito interno continuem sendo abordados de forma 
estanque ou compartimentalizada, como o foram no passado.” (1997, 
p.438).

Por isso, quando salientamos a interação globalizada dinâmica e 
multilateral, em níveis múltiplos, superadora do modelo westfaliano e 
formadora de uma network na qual é possível produzir-se, ilustrativamente, 
um efeito borboleta jurídico, parece não estarmos muito distantes da 
assertiva de GAUER de que “O fato provocará uma mutação cultural 
na qual a profundidade temporal superará a profundidade espacial da 
perspectiva renascentista.” (GAUER, 2009, p.105)

Essa vitória do tempo sobre o espaço tem no processo penal uma 
projeção bastante evidente e singular. Já o sugerimos, o processo, no 
contexto desta interconectividade, é ao mesmo tempo convencionalizado 
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e palco de convencionalização. Isso o insere nessa dinâmica temporal, 
superadora do modelo espacial, de um modo privilegiado, senão 
protagonista no âmbito do direito interno. 

Não bastasse, o processo é, inafastavelmente, movimento. O 
direito penal e os direitos humanos não possuem, fora do(s) processo(s) – 
penais e internacionais – movimento. “Quem tem dinâmica e movimento 
é o processo” (LOPES JR, 2009).

Assim, se em direitos humanos há um espaço móvel e um caminhar 
constitutivo de um modelo destinado a estar em constante movimento 
(GARAPON), e se o processo penal é, em movimento, o instrumento de 
proteção dos direitos (humanos) e garantias individuais (LOPES JR.), 
o processo é o movimento do movimento. Movimento ao quadrado - para 
parafrasear Calamandrei.

4 O processo como instrumento de convencionalização: controle de 
convencionalidade no processo penal

Sugerimos acima que o processo penal é o locus privilegiado, o 
espaço de conexão no âmbito do qual ocorre a intersecção dos múltiplos 
níveis de regulação, sendo ao mesmo tempo convencionalizado e palco 
de convencionalização. Agregamos, por oportuno, que a conexão 
entre o direito interno e a regulação convencional deve ocorrer tendo 
as orientações internacionais de direitos humanos como um standar 
mínimo de garantias, tendo em vista que em sede de regulação multinível 
de direitos humanos vige o princípio da norma mais favorável, a 
orientar que «entre as diversas disposições eventualmente reguladoras 
de um caso concreto (preferência entre disposições), ou entre as diversas 
interpretações possíveis dentro de uma mesma disposição (preferência 
entre interpretações)” (CORREA, 2017, p. 329) prevaleça a norma que 
for mais favorável ao indivíduo implicado no caso.

Tanto as questões de natureza processual quanto material que, 
no seio do processo, ganham uma significação conforme as convenções 
internacionais de direitos humanos (convencionalização) alcançam essa 
significação por intermédio de um controle de convencionalidade que visa 
verificar a compatibilidade material das disposições de direito interno ao 



  201
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos

direito convencional dos direitos humanos. Como salienta Mazzuoli, os 
órgãos nacionais devem “adaptar ou conformar os atos ou leis internas 
aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado” (2004, p.133) 
cabendo ao juiz nacional “coordenar essas fontes (internacionais e interas) 
e escutar o que elas dizem.” (2004, p.134)

Relativamente recente, e ainda pouco praticada no Brasil, a doutrina 
do controle de convencionalidade emergiu na Corte Interamericana no ano 
de 2006, no caso Almonacid Arellano vs. Chile, e foi reiterada em diversos 
precedentes posteriores. Como assentou a Corte Interamericana, dentre 
outros, no caso Gomes Lund v. Brasil (Guerrilha do Araguaia), há uma 
obrigação internacional do Poder Judiciário dos Estados signatários da 
CADH de proceder, ex officio, a um controle de convencionalidade entre 
as normas internas e a CADH. Para a Corte IDH, “Nessa tarefa, o Poder 
Judiciário deve levar em conta não somente o tratado, mas também a 
interpretação que a ele conferiu a Corte Interamericana, intérprete última 
da Convenção Americana.” (CORTE IDH, 2010c, §225). 

Referindo a solução argentina, a Corte IDH salientou, em outra 
decisão: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina ha 
referido que las decisiones de la Corte Interamericana ‘resulta[n] de 
cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino (art. 68.1, CADH)’” 
(CORTE IDH, 2010b, §231) que está vinculado não apenas aos casos 
concretos em que é parte, mas também à interpretação da CADH que 
houver dado a Corte IDH, como forma de resguardar as obrigações 
internacionais daquele Estado no SIDH.

Pertinente à solução italiana, MANES aponta que a Corte 
Constitucional italiana, nas decisões ns. 348 e 349/2007, atribuíram 
à Convenção Europeia e à jurisprudência da Corte Europeia status 
vinculante para ordenamento italiano, atuando sobre o legislador e para 
o juiz nacional “de tal modo que o ordenamento interno é obrigado a 
adequar-se através dos instrumentos típicos da ‘interpretação adequadora’ 
(e/ou conforme a Convenção e a jurisprudência de Estrasburgo), até o 
limite da ilegitimidade constitucional da eventual disciplina contrastante 
que não seja suscetível de adequação por via hermenêutica.” (MANES, 
2011, pp.87-88).
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No Brasil, quer se reconheça natureza supralegal aos tratados 
internacionais de direitos humanos, como fez o Supremo Tribunal 
Federal, quer se atribua caráter constitucional às suas disposições, as 
normas infraconstitucionais bem como as práticas institucionais no 
exercício da atividade persecutória-penal do Estado devem ser submetidas 
a um controle de convencionalidade, a ser exercido, no âmbito interno, 
fundamentalmente no seio do processo (penal), por qualquer juiz ou 
Tribunal, obrigatoriamente.

Porque o controle de convencionalidade deve se estabelecer 
especialmente no processo penal? Pelo fato de que direitos humanos e 
direito penal (lato sensu) possuem uma relação umbilical, e é no processo 
que o direito penal se concretiza – nulla poena, nulla culpa sine judicio.

Além disso, o processo penal é o instrumento de proteção dos 
direitos e garantias individuais, leia-se, direitos humanos; e havendo a 
obrigação de controle convencional, levando em conta não somente 
o tratado, mas também a interpretação que a ele conferiu a Corte 
Interamericana, intérprete última da Convenção Americana, naturalmente 
o processo penal se projeta como o local privilegiado do exercício do 
controle de convencionalidade, atividade conexa ao fundamento de sua 
existência.

De fato, é auto-evidente a relação próxima entre direitos humanos 
e direito penal. Isso decorre da compreensão dos vários instrumentos 
salvaguardando direitos fundamentais e liberdades, tanto no direito 
doméstico, quanto nos sistemas regionais e no universal (TULKENS, 
2011). No âmbito penal e processual penal estão em jogo invariavelmente 
intervenções sobre “certos direitos básicos, ou mínimos, que são inerentes 
a toda pessoa, e que derivam unicamente de sua condição de ser humano.” 
(LEDESMA, 2004, p. 3).

A relação entre processo penal e direitos humanos, e o modo 
como a reação estatal pode provocar violações é, ademais, ressaltada na 
jurisprudência das Cortes de Direitos Humanos. Como ponderou o 
então Juiz interamericano Garcia Ramires no âmbito da “justiça penal 
– ou da injustiça penal -, existe um amplo contingente de violências só 
comparáveis com as consumadas pelos delinquentes” (CORTE IDH, 
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2005, §7). Ensina a experiência, prosseguiu, o “desbordamento da 
repressão ocorre com maior facilidade aqui que em outros espaços da 
vida pública”, na medida em que a justiça penal “se volta sobre quem há 
sido titulado como ‘inimigo social’.” (CORTE IDH, 2005, §7). 

Por isso, o desenvolvimento da civilização impôs estabelecer 
conciliação entre “a necessidade imperiosa de que o Estado proveja 
segurança à sociedade [...] e a exigência ética e hoje jurídica de que o faça 
sem lesionar a dignidade humana nem prejulgar sobre a responsabilidade 
que está sujeita a juízo”. (CORTE IDH, 2005, §6). Como ressaltou 
noutro local, a “democracia não implica tolerância ou leniência frente 
a condutas ilícitas, mas demanda racionalidade” (CORTE IDH, 2008, 
§10).

Essa compreensão, vale notar, apenas reafirma a relação entre 
processo e civilização, que já Bettiol enunciara: “Civilização e processo 
são termos correlatos. [...] os vários tipos de processo penal (acusatório 
ou inquisitório) estão em relação direta com um determinado tipo de 
civilização e, também, com a estrutura de uma determinada sociedade 
política” (1966, p. 17). 

De fato, a percepção da ideia dos direitos humanos, associada à de 
democracia, é determinante na autocompreensão normativa dos Estados, 
permitindo o estabelecimento de um vínculo direito-processo-democracia 
que serve de base para aferição da validade das normas com as quais se 
estrutura um sistema processual penal (PRADO, 2006). O processo 
projeta e reproduz em seu interior a tensão dialética inerente à democracia, 
e o modo como o faz, em atenção aos direitos humanos, é um espelho 
do grau de civilidade de um Estado. É preciso ter presente, sempre, que o 
direito é uma expressão da cultura e, como salienta Ferrajoli, é produto 
dos homens, de modo que sua configuração depende do que os homens 
e as sociedades, por ilustração e cultura, pensam e atribuem ao direito 
(FERRAJOLI, 2010). Nesse sentido, o devido processo convencional é 
uma verdadeira opção civilizatória do Estado Democrático de Direito, 
que por definição não é um Estado isolado, mas um Estado que se 
relaciona internacionalmente e se insere em estruturas de coordenação 
global para a salvaguarda de padrões jurídico-civilizatórios comuns.
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Ocorre que, para que esses padrões sejam garantidos em sede 
nacional, é imprescindível a sua veiculação no bojo da justiça penal, 
porque é no âmbito do processo que se concretizarão – ou não – os direitos 
assegurados nas Convenções de Direitos Humanos aos indivíduos sujeitos 
à intervenção penal do Estado. Como sustentou Medina Quiroga, “o 
devido processo é uma pedra angular do sistema de proteção dos direitos 
humanos; é, por excelência, a garantia de todos os direitos humanos e 
um requisito sine qua non para a existência de um Estado de Direito” 
(MEDINA QUIROGA, 2006)..

No direito internacional dos direitos humanos reconhece-se 
a vigência de um princípio de efetividade dos instrumentos processuais 
destinados a garantir os direitos humanos, que a Corte IDH considera 
estar positivado no artigo 25.1 da Convenção Americana (CORTE 
IDH, 1987b). Por isso, mesmo quando se autoriza, excepcionalmente, 
a suspensão de garantias reconhecidas na Convenção, positiva-se o 
caráter inderrogável, inclusive em Estados de exceção, de alguns dos 
direitos nela consagrados, e “das garantias judiciais indispensáveis para 
a proteção de tais direitos” (artigo 27), isto é, do processo. Em verdade, 
a Convenção Americana “é o primeiro instrumento internacional de 
direitos humanos que proíbe expressamente a suspensão de garantias 
judiciais indispensáveis.” (CORTE IDH, 1987a, §36). Nesta linha, 
evidenciando a relação entre salvaguarda de direitos humanos e devido 
processo, a CORTE IDH declarou que o devido processo legal não pode 
suspender-se mesmo em situações – plasmadas no artigo 27 - de guerra, 
perigo público ou emergência que ameace a independência ou segurança 
do Estado, justamente porque o processo é o instrumento de efetivação 
dos demais direitos (1987a).

Trata-se, contudo, de qualquer processo? Não. O devido processo 
assegurado na Convenção Americana impõe a existência, suficiência e 
eficácia de um processo formal e materialmente adequado à proteção dos 
direitos humanos, tendo em vista (i) as obrigações gerais dos Estados, 
estabelecidas nos artigos 1 e 2 da Convenção, e (ii) a assunção de deveres 
de reconhecimento, respeito e garantia dos direitos nela reconhecidos 
(GARCIA RAMIREZ, 2006), de modo que o processo como instrumento 
de convencionalização deve ser suficiente a assegurar que os demais 
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direitos humanos estabelecidos convencionalmente não sejam violados.
Assim, em virtude da relação umbilical entre direitos humanos 

e direito penal (lato sensu), e do fundamento da existência do processo 
penal, o controle de convencionalidade encontra no processo penal o espaço 
privilegiado, no âmbito do direito interno, para o seu desenvolvimento, 
em cumprimento às obrigações internacionais assumidas pelo Estado 
Brasileiro e que alcançam, por sua natureza, todos os poderes. O controle 
de convencionalidade é obrigatório na medida em que, de acordo com o 
estabelecido nos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana, os Estados 
têm, respectivamente, a “Obrigação de Respeitar os Direitos” e o “Dever 
de adotar Disposições de Direito Interno.”, devendo adotar não apenas 
medidas legislativas, mas também administrativas e judiciais para 
concretizar os direitos estabelecidos na CADH.

Trata-se, sobretudo no artigo 2, da positivação no espaço 
interamericano do princípio segundo o qual os Estados ao firmarem 
um tratado assumem a obrigação de conformar seu ordenamento jurídico 
aos dispositivos convencionais, não podendo objetar ao seu cumprimento 
o direito interno, nos termos do art. 27 da Convenção de Viena sobre 
Direito dos Tratados. Concebe-se, nesse sentido, que há um dever geral 
de adequação do direito interno às normas internacionais de proteção aos 
direitos humanos (CANÇADO TRINDADE, 1997b).

Trata-se de uma obrigação de dupla face. De fato, ao interpretar 
a CADH no que toca aos deveres dos Estados de cumprimento da 
Convenção, a Corte IDH enfatiza a existência de uma obrigação positiva 
e uma obrigação negativa. Nesse sentido, na Opinião Consultiva n. 
14/94, sobre a Responsabilidade Internacional por Expedição e Aplicação de 
Leis Violatórias da Convenção (arts.1 e 2 da Convenção Americana), restou 
consignado que “a obrigação de ditar as medidas que forem necessárias 
para tornar efetivos os direitos e liberdades reconhecidos na Convenção, 
compreende a de não ditá-las quando elas conduzam a violar esses direitos 
e liberdades.” (CORTE IDH, 1994, §36). 

Por isso, os Estados, para o cumprimento da Convenção, estão 
obrigados à “expedição de normas e [a]o desenvolvimento de práticas 
conducentes à observância efetiva dos direitos e liberdades consagrados 
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na mesma”, o que conduz à adoção de “medidas para suprimir as normas 
e práticas de qualquer natureza que contenham uma violação às garantias 
previstas na Convenção” (CORTE IDH, 2005b, §170). Este dever de 
adotar medidas alcança a todos os poderes (o Estado como um todo), 
mas a jurisdição assume um papel fundamental, devendo controlar 
a convencionalidade dos atos do legislativo e do executivo, tendo em 
vista que, em âmbito doméstico, é a última instância de salvaguarda dos 
direitos humanos, sendo, inclusive, o seu exaurimento um requisito para 
o acesso ao SIDH, que tem atuação subsidiária às instâncias nacionais. 

Portanto, em virtude da relação entre direitos humanos 
e direito penal e do fundamento da existência do processo penal 
(instrumentalidade garantista), o controle de convencionalidade - exercido 
obrigatoriamente e mesmo de ofício por qualquer juiz ou tribunal -, se 
estabelece especialmente no processo penal, que se transforma em um 
palco de convencionalização, no qual a preservação de direitos humanos 
dos indivíduos sujeitos ao poder penal do Estado deve ser protagonista.

5 O processo como objeto de convencionalização (ou o processo 
convencionalizado)

Sugerimos até aqui que o processo penal é o locus privilegiado, o 
espaço de conexão no âmbito do qual ocorre a intersecção dos múltiplos 
níveis de regulação, sendo ao mesmo tempo convencionalizado e palco 
de convencionalização. Acima, identificamos o processo nessa segunda 
dimensão. Agora cabe enfatizar a outra dimensão, ainda não enfrentada 
diretamente: o processo como objeto de convencionalização.

É importante consignar, para além do que até aqui apontamos a 
propósito do fenômeno da convencionalização do direito processual penal, 
que o artigo 1º do Projeto de Código de Processo Penal (PLS 156/2009) 
expressamente estabelece cláusula de abertura do processo penal brasileiro 
para os tratados e convenções internacionais de que o Brasil é firmatário, 
assim: “O processo penal reger-se-á, em todo o território nacional, por este 
Código, bem como pelos princípios fundamentais constitucionais e pelas 
normas previstas em tratados e convenções internacionais dos quais seja parte 
a República Federativa do Brasil.” (SENADO FEDERAL, 2009, art.1º).



  207
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos

Os artigos 8 e 25 da Convenção Americana consagram, 
respectivamente, as “Garantias Judiciais” e o “Direito à Proteção 
Judicial”. Todavia, o devido processo não se esgota nesses dispositivos, 
estando entranhado, exemplificativamente, também nos artigos 4 (direito 
à vida), 5 (direito à integridade pessoal), 7 (direito à liberdade pessoal), 9 
(princípio da legalidade e retroatividade), 24 (igualdade ante a lei) e 27 
(limites à suspensão de garantias) do Pacto (GARCIA RAMIREZ, 2006). 

Embora as “garantias judiciais” previstas no artigo 8 da Convenção 
não sejam exclusivas do processo penal, a análise do devido processo 
na Corte Interamericana “foi feita principalmente a partir de litígios 
relacionados com persecuções penais” (GARCIA RAMIREZ, 2006), 
desvelando, uma vez mais, a relação umbilical entre direitos humanos 
e direito penal. Relação esta que se reproduz na frequência com que a 
garantia do devido processo é invocada e tem sua violação reconhecida 
tanto no sistema Europeu quanto no Interamericano de Direitos 
Humanos, figurando, sempre, no topo das disposições objeto de violação 
(FANEGO, 2005). 

A despeito disso, a perspectiva convencional é um tema “pouco 
explorado e praticamente esquecido nos estudos processuais” (LOPES 
JR; BADARÓ, 2006), o que evidencia certo descompasso entre o 
senso comum teórico e o próprio instrumento jurídico-processual em 
sua fenomenologia contemporânea. Observe-se que há, inclusive, um 
direito processual transnacional, pertinente ao conjunto de normas que 
regulamenta a atividade processual frente aos órgãos supranacionais de 
proteção aos direitos humanos (HINTERS, 1998), perspectiva que deve 
ser incorporada à compreensão do processo penal de modo geral, porque 
diz com a existência de uma outra instância de garantia dos direitos e 
liberdades fundamentais atingidos por intervenções penais.

As consequências práticas de eventuais violações ao devido processo 
convencional, isto é, de rituais processuais penais em desconformidade 
convencional, são extremamente importantes, não só – obviamente – 
na vida e na liberdade do acusado, mas também no processo penal em 
concreto no qual estas garantias não foram observadas. Não há, para 
recorrer a uma controvertida flexibilização nacional, “nulidades relativas”. 
A Corte IDH entende que não estando satisfeitos os requisitos do devido 
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processo legal “devem considerar-se ilegais as consequências jurídicas que 
se pretendam derivar daquele.” (CORTE IDH, 2001, § 130).

Ainda que esteja longe de se constituir em um devido processo 
convencional, dado os déficits de concretização dos direitos assegurados na 
CADH, não há negar que o processo penal brasileiro, agora como objeto 
de convencionalização, vem passando por transformações derivadas da 
normatividade do SIDH.

 Independentemente da análise do mérito das escolhas feitas, no 
caso brasileiro, se se concebe que a Lei 11.340/2006 cria procedimentos 
preliminares específicos, juízos próprios (Juizados de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher), medidas penais, processuais e de execução, é 
possível perceber a criação de um microssistema jurídico-processual-penal 
totalmente novo em virtude da intervenção de um órgão interamericano 
de proteção dos direitos humanos. De fato, como se sabe a Lei Maria 
da Penha está diretamente relacionada ao reconhecimento, feito pela 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH em Relatório 
de Mérito, de que o Brasil violara suas obrigações internacionais relativas 
à proteção das mulheres, seguido da recomendação de que adotasse 
medidas para reversão do quadro sistemático de violações.

Não é outra a origem das audiências de custodia, instituída pelo 
CNJ no processo penal brasileiro, expressamente em virtude da necessidade 
do Estado brasileiro adequar-se à CADH, especialmente ao seu art. 7.5, que 
ao disciplinar o direito à liberdade pessoal, assegura ao preso o direito de ser 
conduzido, sem demora, à presença de um juiz, para que sejam conhecidas 
as razões, as condições e as circunstâncias de sua prisão.

Ademais, um novo direito fundamental, de índole processual (em 
grande parte penal), foi estabelecido na Constituição (art. 5, LXXVIII) 
evidenciando a capacidade que o relacionamento dos sistemas nacionais 
com as estruturas regionais de proteção a direitos humanos tem de produzir 
mudanças normativas inclusive de estatura constitucional. Assim como 
no exemplo francês de Garapon, não é, portanto, demasiado falar de um 
movimento de reflexão sobre as práticas do sistema de justiça criminal 
brasileiro, a partir dessa referência “supranacional”, impondo uma efetiva 
revisão dos procedimentos do próprio ritual judiciário (LOPES JR, 2009).
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6 Considerações finais

Procuramos responder, neste breve escrito, como especificamente 
o processo penal se insere no quadro de convencionalização promovido 
pelos sistemas de proteção aos direitos humanos, explorando a 
hipótese de que o processo é simultaneamente objeto e instrumento de 
convencionalização, tendo portanto natureza bivalente em sua relação 
com esses sistemas.

Para isso, exploramos a nova arquitetura normativa e institucional 
que é promovida por essa estrutura interativa na qual se relacionam 
tratados internacionais de direitos humanos, tratados internacionais de 
política criminal, constituições e leis nacionais, configurando um modelo 
que rompe a estrutura westfaliana para inserir o processo em um novo 
paradigma, no qual precisa ser pensado não mais apenas no “quadrado” 
das leis processuais domésticas, mas dentro de algo muito maior, cheio de 
potenciais normativos à espera de concretização.

Nesse paradigma, o processo é o palco de um relacionamento 
obrigatório para o Estado brasileiro, que impõe a todos os juízes e tribunais 
promover a compatibilidade do direito e das praticas institucionais locais, 
por intermédio do que se nominou de controle de convencionalidade. 
Assim, o processo torna-se o locus privilegiado de garantia e promoção 
também dos demais direitos humanos, tais como direito à vida, à 
liberdade e à integridade física e pessoal.

Além disso, ainda que distante de se constituir em um devido 
processo convencional, dado os déficits de concretização dos direitos 
assegurados na CADH, o processo penal brasileiro, enquanto objeto 
de convencionalização, passa por transformações relativas ao influxo 
normativo do direito internacional dos direitos humanos, sem prejuízo de 
concorrer com outras disposições de direito internacional promotoras de 
política criminal transnacional, que globalizam opções recrudescedoras 
das práticas punitivas.

Não há dúvida de que há, também em sede internacional, um 
entrechoque de perspectivas, aliás, como também ocorre, no âmbito do 
penal a nível doméstico. No que neste momento nos cabe refletir, é preciso 
ter por certo que sem um processo penal que compatibilize seus rituais à 
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perspectiva convencional (o processo como objeto de convencionalização) 
e que sirva efetivamente como meio de proteção dos (demais) direitos 
humanos (o processo como instrumento de convencionalidade) não é 
possível corresponder aos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro 
perante os Sistemas regional e universal de direitos humanos.
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FEMINISMO MARXISTA: UMA ANÁLISE DA 
DESIGUALDADE SOB A ÓPTICA DE GÊNERO 

E CLASSE1

Elizabeth Fontoura Dorneles
Tiago Anderson Brutti

Nariel Diotto
Luís Guilherme Nascimento de Araujo

1 Considerações iniciais

O presente estudo parte do seguinte questionamento: é possível 
a superação do patriarcado sem a superação do capitalismo? 

Embora o estudo das relações entre marxismo e feminismo sejam 
recentes (pós-século XXI), acredita-se na existência de uma vertente do 
feminismo, o “feminismo marxista”. As divisões no pensamento feminista 
se multiplicaram à medida que esse movimento foi percebido como 
plural e interseccional, ou seja, apresentando diferentes necessidades e 
preocupações das mulheres2 em decorrência de classe e raça. 

Nesse sentido, esse estudo tem como tema a análise das 
intersecções marxistas e feministas, que originaram uma nova vertente 
feminista, apoiada na luta de gênero e classe: o feminismo marxista. O 
objetivo geral da pesquisa é compreender quais são e como se articulam 

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

2 Durante o texto, ao usar os termos “mulheres”, “homens” ou “gênero feminino” e “gênero 
masculino”, trabalhou-se com a identidade de gênero num contexto de construção social, 
excluindo a ideia de identidade apenas num contexto de sexo biológico (nascer homem 
ou nascer mulher). Os autores seguiram a ideia de que a identidade não está relacionada 
apenas ao sexo biológico ou aos órgãos genitais, tendo em vista que o reconhecimento 
enquanto homem ou mulher também depende de diferenças sociais e culturais que 
definem os papéis sexuais em cada sociedade.
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os elementos que compõe e definem o feminismo marxista, identificando 
por meio do método hipotético-dedutivo, a possibilidade de superação 
do patriarcado sem a superação do capitalismo. 

Nas duas primeiras seções, serão abordadas algumas conceituações 
e definições específicas das teorias feministas e marxistas, voltadas aos 
seus propósitos principais. Em seguida, na terceira seção, foi buscada a 
delimitação dos pontos em comum entre as teorias marxista e feminista, 
a fim de adentrar especificamente no estudo da vertente do feminismo 
marxista. A metodologia empregada foi essencialmente exploratória e 
qualitativa, com revisão bibliográfica e uso de doutrina e artigos físicos e 
virtuais referentes ao tema. Como não se pretende exaurir o estudo, tendo 
em vista que se trata de uma pesquisa iniciada recentemente e apresenta 
apenas resultados parciais, usou-se o método hipotético-dedutivo.

O estudo do tema é de grande relevância para entender-se quais 
são os elementos que interligam as lutas de gênero e classe, identificando 
possíveis alternativas e soluções para a questão da desigualdade, tão 
presente na contemporaneidade, principalmente em decorrência da 
pluralidade dos atores sociais e da predominância de sistemas (o patriarcal 
e o capitalista). Interpretar a atuação da sociedade, sua estrutura e 
também organização, por meio de relações desiguais de poder significa 
desarticular os pilares de sustentação da opressão. A construção de papéis 
diferenciados é baseada em normas sociais e valores morais arraigados no 
tempo, que atribuem a um sujeito a posição de inferioridade em relação a 
outro, que se utiliza de seu poder de dominação como recurso maior para 
fazer valer sua supremacia.

O tema proposto está interligado com o Grupo de Pesquisa 
Jurídica em Cidadania, Democracia e Direitos Humanos (GPJur), linha 
de pesquisa República, Estado e Sociedade Contemporânea, uma vez que 
faz uma análise acerca das questões que envolvem os direitos humanos, 
organização do Estado Democrático de Direito, formas de governo e os 
modos de exercício de poder. Trata, ainda, dos desafios práticos postos às 
sociedades contemporâneas e dos movimentos sociais.
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2 Metodologia 

Esta pesquisa possui abordagem essencialmente qualitativa, 
na qual estuda-se um universo de significados, crenças, valores e 
oportuniza-se “[...] um espaço mais profundo das relações, dos processos 
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis” (MINAYO, 1994, p. 22). Sob a ótica das teorias feminista e 
marxista, busca-se, sem exaurir o tema, a compreensão do fenômeno da 
opressão - baseada em diferenças de gênero e classe - e suas inter-relações, 
principalmente no que se refere a luta contra os sistemas capitalista e 
patriarcal. Tendo em vista que o feminismo é uma força social e política 
relevante e que vem ganhando muitas adeptas, da mesma forma que o 
marxismo, em decorrência da atmosfera econômica e política ligadas 
a uma crise capitalista, que inevitavelmente acende a atuação dos 
movimentos sociais e o ressurgimento de perspectivas antissistêmicas. 

Dessa forma, a pesquisa aqui exposta será bibliográfica, que, 
conforme Prodanov e Freitas (2013, p. 54), “é delineada por um 
planejamento em sua dimensão mais ampla, envolvendo diagramação, 
previsão de análise e interpretação de coleta de dados, considerando o 
ambiente em que são coletados e as formas de controle das variáveis 
envolvidas”, tendo como base material doutrinário, legislação específica e 
artigos científicos físicos e virtuais. 

Ademais, será utilizado o método de abordagem hipotético-
dedutivo. Gil (2008, p. 9) comenta “Enquanto no método dedutivo 
procura-se a todo custo confirmar a hipótese, no método hipotético-
dedutivo, ao contrário, procuram-se evidências empíricas para derrubá-
la”. O raciocínio hipotético-dedutivo defende que uma teoria pode ser 
dita consistente após sua submissão a um rigoroso processo de verificação 
empírica das hipóteses, de modo a corroborá-las ou refutá-las. 

3 Feminismo: breves conceitos e definições

O processo de opressão da mulher foi construído ao longo de 
milênios, a história da humanidade demonstra que a figura feminina 
sempre ocupou uma situação inferior em relação à masculina. Para Platão 
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e Aristóteles, as mulheres eram seres inferiores aos homens e destituídas 
de razão, emotivas e pouco racionais e organizadas, servis a procriação e 
afazeres domésticos e que deveriam ser educadas pelos maridos (FERRAZ, 
2009, p. 1).

A mulher acabou sendo introduzida em um contexto de 
inferioridade em relação ao masculino e, as relações de gênero foram 
enraizadas em uma sociedade caracterizada pelo patriarcalismo que, 
acabou por abafar a voz da mulher, obrigando-a a protagonizar uma árdua 
reivindicação por direitos. As representações da mulher e as ideologias 
dominantes de gênero colocaram-nas em uma posição subalterna e 
secundária (o segundo sexo, conforme denominação de Simone de 
Beauvoir), não só nas relações domésticas de gênero propriamente 
ditas (espaço privado), como, sobretudo, nas relações sociais, políticas, 
econômicas (espaço público).

A dificuldade histórica da mulher, em inserir-se no espaço público 
e encaixar-se na sociedade, as próprias discrepâncias salariais entre 
os gêneros, a dificuldade em obter cargos de liderança e as constantes 
manifestações e lutas em busca de direitos (inclusive o direito de votar), 
são reflexos da cultura discriminatória de gênero3 enraizada não apenas 
em âmbito nacional, mas também mundial. 

Quando se discute relações de gênero, há, na verdade, uma 
discussão sobre o poder, pois “as relações existentes entre masculino 
e feminino são relações desiguais, assimétricas, mantêm a mulher 
subjugada ao homem e ao domínio patriarcal” (COSTA, 2000, p. 38). 
A desigualdade existente entre as relações de gênero acaba por privar o 
feminino de direitos basilares, dentre os quais, a igualdade e a liberdade.

A Igreja, no Renascimento, declarou que “a mulher seria um ser 
naturalmente inferior ao homem” (CELMER, 2015, p. 20). E assim as 
bases sociais foram sendo delineadas em um ambiente culturalmente 

3 O conceito de gênero, para as ciências sociais, não se confunde com o conceito de sexo; 
enquanto este estabelece as diferenças biológicas e anatômicas entre homens e mulheres, 
aquele se ocupa em designar as diferenças sociais e culturais que definem os papéis sexuais 
destinados aos homens e às mulheres em cada sociedade. Assim, na definição de gênero 
cabe a afirmação de Simone de Beauvoir “não se nasce mulher, torna-se”. O mesmo pode 
ser aplicado para o gênero masculino. O gênero, diferentemente do sexo, não é natural, 
mas sim resultado de uma construção social (MELLO, 2010, p. 11).
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patriarcal, o qual permitiu que a subordinação feminina fosse naturalizada 
e a figura masculina, do ser dominante e macho4 fosse exaltada. 

Para o patriarcalismo perdurar “foi necessário organizar o poder 
paterno na família e apoiá-lo numa ideologia que enfatizasse uma 
hierarquia extrema entre os sexos, legitimando o exercício do poder 
masculino” (PETERSEN, 1999, p. 20). Ou seja, as bases estruturais que 
originaram esse sistema de dominação de um gênero em face do outro 
foram fortalecidas por meio da hierarquização da família, um motivo 
relevante para que perdurasse a subordinação do gênero feminino.

As relações de dominação e subordinação presentes na sociedade 
patriarcal “pressupõem que o órgão sexual determina as funções sociais. 
Dessa forma, a sociedade constrói uma identidade social, que é construída 
através dos distintos papéis que são atribuídos a homens e a mulheres” 
(PEDRO; GUEDES, 2010, p. 3). E isso engloba a fragilização do 
feminino, que remete à mulher o adjetivo de sexo frágil e dona do lar, 
restrita ao âmbito privado e incapaz de emancipar-se sem o auxílio de 
uma figura masculina.

Em decorrência dessas questões, iniciaram-se as discussões em 
torno do conceito de gênero, visando refletir sobre as representações 
sociais construídas sobre o masculino e o feminino, evidenciando as 
formas de opressão masculina e a consequente submissão feminina, 
tanto no âmbito público quanto no privado e, foi a partir de então, que 
ocorreram tentativas individuais, buscando a ruptura da submissão e 
opressão feminina. 

Historicamente, foi no século XIX, que as reivindicações 
referentes aos direitos femininos começaram a surgir de maneira mais 
ampla e estruturada, com a criação de entidades coletivas e o surgimento 
de demandas uniformes, bem como de esforços teóricos para dar 
sustentação às cobranças políticas relacionadas à condição sociocultural 
das mulheres. Então, é nesse momento que eclode o movimento 
denominado feminismo, que até os dias atuais é atuante e fundamental 

4 Alusão a obra de Heleieth Saffioti (1987, p. 10), denominada “O poder do macho”, 
onde a autora descreve que “[...] os seres humanos nascem machos ou fêmeas. É através 
da educação que recebem que se tornam homens ou mulheres. A identidade social é, 
portanto, socialmente construída”. 
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na luta pela garantia dos direitos das mulheres (SIQUEIRA, 2015, p. 
331).

A expressão feminismo possui sua origem no termo latim femĭna, 
que significa mulher (SOARES, 1994, p. 2). O feminismo é a doutrina 
social favorável à mulher e seu conceito é entendido como a ação política 
das mulheres, englobando teoria, prática e ética. Esse movimento 
questiona as relações de poder, a opressão e a exploração de grupos de 
pessoas sobre outras, particularmente da dominação sobre a população 
feminina. Miguel (2014, p. 17-18) expõe:

[...] Como corrente intelectual, o feminismo, em suas várias 
vertentes, combina a militância pela igualdade de gênero com a 
investigação relativa às causas e aos mecanismos de reprodução da 
dominação masculina. [...] Embora um certo senso comum, muito 
vivo no discurso jornalístico, apresente a plataforma feminista 
como “superada”, uma vez que as mulheres obtiveram acesso 
à educação, direitos políticos, igualdade formal no casamento e 
uma presença maior e mais diversificada no mercado de trabalho, 
as evidências da permanência da dominação masculina são 
abundantes. Em cada uma dessas esferas – educação, política, lar 
e trabalho – foram obtidos avanços, decerto, mas permanecem em 
ação mecanismos que produzem desigualdades que sempre operam 
para a desvantagem das mulheres [...]. 

A mulher teve um importante papel na construção dos direitos 
fundamentais do gênero feminino. Contudo, em que pese muitas das 
repressões sofridas pelo gênero tenham se perdido no tempo, há, ainda, 
um longo caminho a ser percorrido, tendo em vista que as mazelas 
oriundas de uma sociedade norteada pela discriminação da independência 
e empoderamento feminino, ainda persistem e resistem à luta árdua do 
movimento feminista. 

No entanto, em que pese o feminismo busque a emancipação da 
mulher e igualdade entre os gêneros, ainda há muitos preconceitos que 
fazem com que esse movimento tenha seu significado deturpado. Há uma 
resistência em oportunizar que a mulher ocupe espaços públicos e de 
liderança, em virtude, principalmente, do contexto sociocultural em que 
desenvolveram-se as relações de gênero, baseado em sexismo e misoginia. 
Sendo assim, os ideais de igualdade e liberdade tornam-se pauta primordial 
nos debates feministas, que reconhecem que as mulheres ainda não 
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atingiram uma posição de igualdade em relação ao gênero masculino. Da 
mesma forma, em virtude de a opressão do gênero estar constantemente 
presente na forma com que se articula a sociedade, a mulher é alvo de 
constantes violações de suas liberdades individuais, tendo em vista que a 
ela foi atribuído o papel de objeto e propriedade, tendo a sua liberdade 
limitada de acordo com a vontade do gênero masculino.

O feminismo, enquanto movimento uno, tem se mostrado uma 
força social e política importante, principalmente nos últimos anos, com 
a ascensão dos governos de extrema direita. Da mesma forma, houve a 
ascensão aos ideais marxistas, principalmente devido às contradições e 
lutas sociais próprios de um momento de crise capitalista (MARCELINO, 
2019, p. 2-3). Nesse cenário, uma linhagem do pensamento e da prática 
feminista que tem ascendido, principalmente após a crise capitalista 
iniciada em meados de 20085 (MARCELINO, 2019, p. 1), é o feminismo 
marxista6, que une ambas as lutas (antissistêmicas capitalista e patriarcal) 
e, consequentemente, aumenta a atuação dos movimentos sociais. 

Mas antes de adentrar, especificamente, nas questões que 
predominam nas discussões da vertente feminista marxista, parte-se para 
uma breve análise de algumas discussões presentes em Marx (capital 
e classe), que estão intimamente ligadas às relações de gênero e serão 
abordadas na próxima seção. 

5 Ressalte-se que os estudos marxistas e feministas não começaram após 2008, já haviam sido 
estabelecidas relações entre a exploração das mulheres com o surgimento da propriedade 
privada, reflexões que as autoras feministas de perspectiva marxista desenvolveram nos 
anos 1970 e 1980 (Heleieth Saffioti e Zuleika Alambert). Estas autoras relacionavam 
o surgimento do capitalismo com o patriarcado; entendiam esses dois fatores como 
independentes (apesar de relacionados) e, desta forma, a libertação da mulher dependeria 
de uma revolução não só econômica, como também social e cultural. Assim, tratava-se da 
desnaturalização da divisão sexual do trabalho; da subordinação das mulheres em relação 
aos homens; do chamado modo doméstico de produção; da reivindicação da coletivização 
do trabalho do lar e do cuidado das crianças. Nestas discussões, as autoras articulavam as 
relações dialéticas entre sexo e classe social (PEDRO; MELLO; OLIVEIRA, 2005, p. 1). 

6 Nem sempre os estudos feministas e marxistas foram vistos como relacionados, mas sim 
como antagônicos. Contudo, no confronto por um novo mundo, é preciso entender 
material, ideologicamente e em uma perspectiva de totalidade, o modelo de sociedade 
atual: patriarcal-racista-capitalista. O entendimento dessa sociedade exige compreender 
que as classes sociais não são meras abstrações, mas sim relações sociais que envolvem 
antagonismos inscritos em uma materialidade de corpos reais, que possuem sexo/
sexualidade, raça/etnia (CISNE, 2018, p. 213).
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4 Marxismo: capital e classe

A partir do aprofundamento de suas teorizações sobre a gênese e 
a consolidação da sociedade capitalista, Karl Marx estabelecera, ao longo 
de sua obra, principalmente em O Capital (2017), livro I, as categorias 
fundamentais que permitiram o complexo surgimento do capitalismo 
e seu consequente assentamento como modo de produção estruturante 
da sociedade em nível global. Na seção II dessa obra, o autor descreve 
o processo de transformação do dinheiro em capital, introduzindo 
o conceito de mais-valor, categoria essencial para o entendimento das 
estruturas de produção e reprodução do capital.

Para Marx, a fórmula geral do capital nasce a partir da troca 
de mercadorias entre os indivíduos que, por intermédio do dinheiro 
(M-D-M), buscam a satisfação de necessidades, o simples consumo das 
mercadorias, e chega à relação de troca que tem como objetivo o dinheiro 
em si, o que faz surgir a necessidade de se agregar valor ao final do processo 
de troca. O autor representa esse processo pela fórmula D-M-D’, onde 
D’ é igual a D+∆D, isto é, a quantia de dinheiro inicialmente adiantada 
mais um incremento. Esse incremento Marx denomina mais-valor. 
Dessa maneira, tem-se uma definição primeira de capital, onde “o valor 
originalmente adiantado não se limita, assim, a conservar-se na circulação, 
mas nela modifica sua grandeza de valor, acrescenta a essa grandeza um 
mais-valor [...]. E esse movimento o transforma em capital” (MARX, 
2017, p. 227).

A mercadoria que possui essa propriedade específica de gerar valor 
durante o próprio consumo do seu valor de uso é a força de trabalho. 
A capacidade específica da força de trabalho de produzir valores de 
uso faz com que o seu próprio consumo seja capaz de gerar um valor 
excedente àquele que a detém; deste modo, o detentor de dinheiro tem a 
possibilidade de encontrar disponível no mercado uma mercadoria que, 
por ela mesma, produz valores. Porém, Marx estabelece que, em primeiro 
lugar, o trabalhador precisa ser o livre proprietário da sua força de trabalho, 
para, assim, ser possível vendê-la e, ademais, que o trabalhador não seja 
capaz de produzir, individualmente, suas mercadorias, quer dizer, precisa 
estar desprovido dos meios de produção.
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A venda da força de trabalho, bem como a propriedade privada 
dos meios de produção são fenômenos essenciais na geração do mais-
valor e, como tal, exigem a liberdade como direito subjetivo, exigem o 
estabelecimento de relações jurídicas entre sujeitos de direito. O que 
determina que alguns o façam e assumam tal papel e outros não, é a 
possibilidade de se pôr em execução essa capacidade de trabalho e, a 
partir daí, gerar valor, produzir mercadorias. Em outras palavras, é o 
acesso aos meios de produção que possibilita ao indivíduo a produção da 
sua própria mercadoria ou determina a necessidade da venda da sua força 
de trabalho.

Deste modo, tem-se a situação de um trabalhador livre ou 
destituído dos meios de produção, que é posto no mercado tão somente 
como corporeidade, como capacidade viva de trabalho; que não possui 
ao seu alcance as ferramentas necessárias para a produção de valores de 
uso objetivos. Nas palavras de Marx (2011, p. 360), “diante do capital 
desenvolvido, o trabalho tem de estar como puro valor de uso que é 
oferecido por seu próprio dono como mercadoria pelo capital, por seu 
valor de troca [a moeda]”.

Resta estabelecido, assim, um modo de produção que tem como 
especificidade a exploração da força de trabalho. É esta configuração que 
permitiu a Marx e Engels, em 1848, anunciarem que “a história de todas 
as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes” (MARX; 
ENGELS, 2005, p. 40), e que o antagonismo de classe que permeia a 
sociedade moderna é entre burgueses e proletários. Isto é, tem-se uma 
estruturação social baseada em divisões estabelecidas, principal, ainda que 
não exclusivamente, através das posições ocupadas por cada indivíduo no 
processo de produção (POULANTZAS, 1973, p. 7).

A análise do desenvolvimento das categorias que Marx fará uso 
na sua obra derradeira permite que se perceba que a perspectiva de 
classes sociais é o que permeia a dialética da história, na medida em que 
a existência, por si só, de uma classe explorada é a possibilidade mesma 
de superação do sistema que a constituiu. Assim se define o proletariado 
como o sujeito histórico responsável pela transfiguração da sociedade. 
Nas palavras de Marx (2013, p. 162) “quando o proletariado anuncia 
a dissolução da ordem mundial até então existente, ele apenas revela o 
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mistério de sua própria existência, uma vez que ele é a dissolução fática 
dessa ordem mundial”.

 Há de se ressaltar, contudo, que a não exclusividade do fator 
econômico na definição das classes sociais é o que permite pensar 
a luta de classes em uma dinâmica que transcende o papel cumprido 
pelo proletariado no processo de produção. A existência de complexos 
aparelhos superestruturais ideológicos e políticos de dominação 
erigem outros campos de ação e de resistência que não focam única e 
exclusivamente do aspecto econômico da luta de classes.

 Sendo assim, a luta de classes não deve se constituir numa lógica 
binária entre burgueses e proletários, como afirma Losurdo (2015, p. 
121), mas ser constituída pelos inúmeros campos em que a exploração 
da força do trabalho fez ressoar a lógica da dominação, o que possibilita 
esclarecer a relação de interdependência entre as diferentes dimensões 
da reprodução social do capitalismo. Significa dizer que a luta por 
uma superação sistêmica deve constituir, para o pensamento marxista, 
a partícula fundamental das lutas antiopressão, das lutas anticoloniais, 
das lutas antirracias, etc., haja vista a evolução histórica do modo de 
produção capitalista que não só manteve as expressões de dominação 
preexistentes como as tornou parte constitutiva, concreta e necessária de 
sua sociabilidade.

Mas o que ambas as lutas (feministas e marxistas) teriam em 
comum, a ponto de surgir uma corrente feminista denominada feminismo 
marxista? Seria a resistência aos sistemas (patriarcal e capitalista), a 
dominação de gênero e classe, ou a opressão das minorias formadas por 
mulheres e trabalhadores? Assunto que será melhor abordado em seguida, 
o qual trata especificamente do feminismo marxista. 

5 Vertentes feministas: o feminismo marxista e a crítica antissistêmica

O gênero feminino foi concebido em um contexto de dominação e 
subordinação, que ocasionou tratamento desigual, dominante e violento, 
incapaz de reconhecer a mulher como um ser de mesmos direitos e 
obrigações que os homens. Da mesma forma, a luta de classes volta-se 
à lógica binária entre burgueses e proletários, onde também persiste a 
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exploração da força do trabalho e a lógica da dominação. A evolução 
do modo de produção capitalista manteve e sociabilizou as expressões 
de dominação, o que, inclusive, é visto por alguns doutrinadores, a 
exemplo de Nancy Fraser, dois sistemas interdependentes entre si, os 
quais fortalecem ainda mais as formas de opressão. 

Fraser (2007, p. 109) aponta a necessidade de que as mulheres 
busquem, por meio do feminismo, a alteração de seu status social 
através da redistribuição, para que participem integralmente da vida da 
sociedade, interagindo em igualdade de condições com os demais atores 
sociais, essencialmente com os que pertencem ao gênero masculino, 
com o intuito de quebrar “[...] os padrões que impedem a paridade de 
participação e os substituem por padrões que a promovam”. Em que 
pese a existência das mulheres tenha sido, historicamente e socialmente 
subjugada pelo patriarcado e pelas relações de poder, com o avanço do 
capitalismo e o surgimento de movimentos feministas, essa situação 
foi sendo reconfigurada. As mulheres passaram a integrar o mundo do 
trabalho, o que forçou a criação de políticas e legislações que visavam 
a redistribuição de gênero que, anteriormente, seriam inimagináveis. 
Porém, cabe ressaltar que, mesmo que as mulheres tenham passado a 
participar do mundo do trabalho, o sistema capitalista e patriarcal em 
que estavam inseridas utilizou seus corpos como força de trabalho barata, 
explorando muito mais as mulheres do que os trabalhadores do gênero 
masculino. Isto é, salários menores, grandes índices de desemprego e 
trabalho informal fizeram das mulheres os maiores alvos das injustiças 
referentes à distribuição, além de marginalizarem as mulheres, 
principalmente aquelas pertencentes às classes mais pobres, cerceando 
direitos de cidadania e, impulsionando ainda mais a busca da equidade 
de gênero pelos movimentos feministas. 

Diante desse cenário, ao lutar pelo empoderamento e libertação 
da mulher, nas suas diferentes relações sociais, surge uma nova vertente 
feminista que, embora faça parte de um movimento inicialmente visto 
como uno (Feminismo), acaba partindo para discussões cada vez mais 
específicas, tais como aquelas que envolvem o status social das mulheres 
em uma sociedade patriarcal/capitalista, e a constante luta contra a 
opressão e dominação oriunda de diferenças existentes entre gênero e 
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classe. Sendo assim, o Feminismo busca, cada vez mais, partir para um 
modelo interseccional, onde as demandas são vistas não apenas levando 
em consideração a desigualdade entre os gêneros, mas sim, questões 
mais completas que abrangem diferenças raciais, de classes, etc, as quais 
evidenciam diferentes formas de opressão7. 

O feminismo marxista ressalta uma estratégia: “a luta por liberdade 
substantiva, o que necessariamente demanda pensar as relações sociais 
e as contradições e conflitos que os conformam, bem como uma ação 
coletiva em torno de um projeto societário classista” (CISNE, 2018, p. 
212). Dessa forma, não seria suficiente categorizar apenas o “ser homem” 
e “ser mulher”, pois as “opressões e explorações que se expressam na vida 
dos indivíduos são determinadas estruturalmente pelas relações sociais de 
sexo — incluindo sexualidade —, raça e classe, que de forma imbricada 
e dialética configuram as múltiplas expressões da questão social” 
(CISNE, 2018, p. 212), tanto referente à desigualdade como resistência 
política. O que reforça a autora Mirla Cisne seria o papel das relações 
sociais de sexo, raça e classe na exploração do trabalho: essas relações 
seriam estruturantes porque determinam materialmente a exploração do 
trabalho, mediante a existência de divisões de classe, de gênero e de raça. 
Essas relações antagônicas devem ser superadas para que haja um projeto 
societário emancipatório, com vistas a possibilitar a liberdade desses 
sujeitos oprimidos e analisar de forma articulada “o processo de disputa 
que envolve a luta e a consciência de classe” (CISNE, 2018, p. 212). 

Sobre as intersecções feministas e marxistas, Marcelino (2019, p. 
3) expõe:

[...] o marxismo historicamente gerou importantes contribuições 
para o feminismo, sendo o inverso também verdadeiro. Por um 
lado, feministas de diferentes gerações encontraram no trabalho 
de Marx fundamentos para compreender as especificidades da 
opressão das mulheres. Pois, apesar de não ter se ocupado ou 
propriamente elaborado sobre essa questão, ele desenvolveu 
um quadro teórico e um método bastante útil para o estudo e 
compreensão da condição feminina. Ao mesmo tempo, ao partir 

7 A esse respeito, cita-se a dupla opressão sofrida pelas mulheres negras: primeiro, são “o 
segundo sexo” por nascerem mulheres, e são ainda mais oprimidas por nascerem negras, 
principalmente em um país marcado pela escravidão, como é o caso brasileiro.
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das lacunas, limitações ou ausências da obra de Marx, as feministas 
promoveram uma renovação da própria tradição marxista. 
Reinterpretando as categorias marxistas através de uma “lente 
feminina”, consolidaram uma abordagem científica sólida sobre as 
relações íntimas que a opressão feminina guarda com a reprodução 
do capitalismo e como ela assume diferentes formas, de acordo 
com a situação de classe de cada mulher.

As intersecções entre marxismo e feminismo podem ser 
exemplificadas no momento em que se compara a condição de mulheres 
de alta classe e das classes pobres e marginalizadas. Enquanto a primeira 
possui bens e, consequentemente, a possibilidade de desenvolver sua 
individualidade e viver como deseja, não sendo forçada ao trabalho 
doméstico, em decorrência de sua condição que possibilita a transferência 
de seus deveres como mãe e dona de casa, ao pagar outra pessoa para fazê-
los (pessoa que, geralmente, é do gênero feminino). Contudo, mesmo 
diante de sua maior liberdade originária da classe, isso não a isenta de ser 
oprimida e subjugadas pelo marido, pai, irmão, etc. Por isso, o eixo central 
do feminismo marxista estaria em lutar contra o mundo masculino de sua 
classe, como bem pondera Zetkin (2012, p. 5):

Nestes círculos, as mulheres não são iguais aos homens na forma de 
donas das propriedades privadas, como elas são nos altos círculos. 
As mulheres nestes círculos ainda precisam garantir sua igualdade 
econômica com os homens e elas podem fazer isso a partir de duas 
demandas: A demanda por treinamento profissional igualitário e a 
demanda por oportunidades iguais de trabalho para ambos os sexos. 
Em termos econômicos, isto significa nada menos do que a realização 
do livre acesso a todos os empregos e competição igualitária entre 
homens e mulheres. A realização disso desencadeia um conflito 
entre homens e mulheres da burguesia e da intelectualidade. A 
competição das mulheres dentro do mercado de trabalho é a força 
que move a resistência dos homens contra as demandas daqueles 
que advogam pelos direitos das mulheres burguesas. Pura e 
simplesmente, medo da competição. Todas as outras razões que são 
listadas contra o trabalho feminino qualificado, como o cérebro 
feminino ser menor e a tendência natural das mulheres a serem 
mães são apenas pretextos. Esta batalha coloca as mulheres deste 
estrato social diante da necessidade de exigir seus direitos políticos, 
lutando politicamente, derrubando todas as barreiras que foram 
criadas contra a sua atividade econômica. 

Pelo viés do feminismo marxista, busca-se entender “as 
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particularidades da classe para compreendê-la na sua totalidade, sem perder 
a sua unidade em particularismos identitários” CISNE, 2018, p. 213), 
além da criação de um projeto coletivo classista e emancipatório. Existem 
muitas resistências ao feminismo e à quebra dessas posturas patriarcais e 
capitalistas, que reforçam privilégios masculinos e reproduzem opressões 
e violência contra as mulheres. Por esta razão, entender os mecanismos de 
opressão exteriorizados por meio da dominação, de grupos dominantes e 
dominados, é uma alternativa para promover a quebra desses padrões que 
legitimam a opressão e a tornam naturalizada nas relações sociais.

Considerar a diversidade dos sujeitos e compreender as relações 
sociais de gênero, raça e classe acaba sendo necessário, em ambas as 
concepções (marxistas e feministas), o que deve ser o ponto comum entre 
todas as lutas sociais que buscam o fim das desigualdades e a emancipação 
humana. Sendo assim, o que mais aproxima o feminismo do marxismo, a 
ponto de oportunizar o surgimento de uma vertente feminista marxista, é 
o seu objetivo em comum: “a construção de um novo sistema de relações 
humanas pautadas na liberdade e na igualdade substantivas entre todos 
os sujeitos sociais” (CISNE, 2018, p. 228). O feminismo marxista acaba 
sendo de crucial importância para a luta contra as desigualdades sociais, 
ao entender que a exploração e todos os tipos de opressão se reproduzem 
em uma sociedade prisioneira de um sistema patriarcal-racista-
capitalista, que usa as diferenças como forma de opressão. Entender esse 
aprisionamento social aos sistemas de dominação é uma alternativa para 
que se busque a emancipação do indivíduo, além de direitos primordiais 
como a liberdade e a igualdade. 

6 Considerações finais 

Ao concluir essa pesquisa, voltamos ao questionamento exposto 
na introdução: É possível a superação do patriarcado sem a superação do 
capitalismo?

Como visto, em relação ao feminismo, ressaltam-se três pontos: 
a emancipação da mulher enquanto indivíduo oprimido em virtude de 
seu gênero, a dominação da mulher por considerá-la o “segundo sexo”, 
inferior ao homem, e incapaz de ser inserida em um contexto igualitário de 
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condições de trabalho e, por fim, a luta contra esse sistema de dominação 
patriarcal, o qual anda abraçado com o sistema capitalista.

Quanto ao marxismo, salienta-se dois pontos: a necessidade de 
uma ruptura com o sistema capitalista e o enfoque do papel do proletariado 
como o sujeito histórico responsável por esta ruptura. Contudo, isso 
não exclui outras lutas: a questão não é só acabar com a exploração do 
trabalho, mas também com a opressão de gênero, a diferenciação racial, 
a forma neocolonial de divisão do trabalho e do capital, a modificação 
nociva do meio ambiente etc., ou seja, com a totalidade desses sistemas 
de dominação (e exploração). Logo, uma luta depende da outra e, além 
disso, devem ter a mesma finalidade que aqui são representadas pelas 
liberdades individuais. 

O movimento feminista mais uma vez se apresenta com um 
importante papel na renovação do marxismo (e do próprio feminismo). 
O que faz com que passamos a compreensão de que, enquanto existirem 
seres passíveis de dominação e sistemas opressores, não será possível a 
ruptura do patriarcalismo sem a ruptura do capitalismo, tendo em 
vista que essas relações de opressão se reproduzem em uma sociedade 
prisioneira de uma unidade de sistemas: patriarcal-racista-capitalista, 
impossibilitando o alcance de uma sociedade igualitária e que preze pelas 
liberdades individuais e emancipação dos sujeitos.
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O CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO 
EM UMA PERSPECTIVA DO SÉCULO XXI: 

APONTAMENTOS CRÍTICOS ACERCA 
DA SOLIDIFICAÇÃO DAS NORMAS 

PROGRAMÁTICAS

Fabio Agne Fayet
Roberta Eggert Poll

Andersson Vieira

1 Considerações iniciais

O nascedouro formal do constitucionalismo pode ser 
atribuído ao surgimento das Constituições Americana e 

Francesa, respectivamente, nos anos de 1787 e 1793, em que o mundo 
ocidental estava observando a ocorrência de inúmeras mudanças políticas 
ocasionadas pelas revoluções e pelo pensamento iluminista. Não obstante, 
a compreensão material de Constituição, ou seja, o modo de organização 
da sociedade política, é bem mais antiga, remontando aos hebreus e até 
a Grécia Antiga (constitucionalismo antigo). A própria terminologia 
“Constituição” já aparecia na obra de Aristóteles, sendo relacionado, à 
época, a uma noção empírica, não normativa.

Durante a Idade Média, a Magna Carta Inglesa, assinada em 
1215, pelo rei João Sem Terra, representou um marco que conduziu 
à concepção atual de Constituição, na medida em que estabelecia 
formalmente a proteção de direitos individuais em face do poder e 
autoridade do monarca. Na Idade Moderna, destacam-se o Petition 
of Rights, de 1628, o Habeas Corpus Act, de 1679, o Bill of Rights, de 
1689 e, o Act of Settlement, de 1701. Todos diplomas legais limitativos 
dos poderes do rei e consagradores de direitos humanos fundamentais 
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aos súditos – em que pese não ter sido esta a terminologia adotada por 
ocasião das referidas promulgações –.

O constitucionalismo contemporâneo, por sua vez, está calcado 
naquilo que Uadi Lammêgo denominou de “totalitarismo constitucional, 
consectário da noção de Constituição programática” (BULOS, 2003, p. 
16-18), cujo exemplo claro é a Constituição Federal brasileira. Fala-se 
em totalitarismo constitucional, em razão de que a Carta Política do 
país estabeleceu, além de direitos e garantias individuais, conteúdos 
sociais, isto é, programas e metas a serem alcançadas pela sociedade, 
através de seus governantes. E é justamente dentro desta concepção de 
constitucionalismo que se encontra o tema do presente artigo, o qual 
objetiva tratar das normas programáticas, sejam aquelas “praticamente 
inalcançadas” pela maioria dos entes federativos, sejam aquelas que não 
são implementadas por absoluta falta de motivação política dos atores 
políticos que governam o país, por meio de uma democracia que se diz 
representativa.

Para tanto, o problema de pesquisa gira em torno do questionamento 
sobre a inefetividade das normas programáticas no ordenamento jurídico 
brasileiro, que, a despeito da boa intenção do legislador constitucional, 
passados mais de trinta anos da entrada em vigência da Constituição da 
República, ainda há muito a se efetivar do texto constitucional. Assim, 
considerando o problema apresentado, a hipótese ao problema é a de que 
a ausência de efetividade do texto constitucional resulta do seu caráter de 
mera declaração jurídica, que não encontra interesse de efetivação pelos 
administradores da máquina pública e até da própria sociedade civil, 
inviabilizando, portanto, qualquer perspectiva de consecução dos seus 
fins.

Para a realização do estudo, será utilizada a técnica de revisão 
bibliográfica, consistente em abordar o tema e o problema de pesquisa por 
meio de textos publicados em obras de um mesmo gênero, como livros 
e periódicos científicos, partindo do geral para o particular, permitindo 
a construção de conclusões. O método empregado será o dedutivo, 
consistente em utilizar o raciocínio lógico que faz uso da dedução 
para obter a conclusão e; dialético, dado que objetiva se aproximar 
das discussões da realidade social, por meio da análise de uma situação 
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concreta. De forma a auxiliar a pesquisa, também será utilizado o recurso 
à legislação que versa sobre a matéria objeto do estudo.

A escrita divide-se em três tópicos, considerados necessários 
para estabelecer uma compreensão geral e interdisciplinar do conteúdo 
proposto. A próxima seção apresenta uma análise do constitucionalismo 
brasileiro depois do período de ditadura militar, ocorrida entre os anos de 
1964 e 1985. Na segunda parte, o estudo pretende explicar o que são as 
normas programáticas previstas na Constituição da República Federativa 
do Brasil, para, ao final, no terceiro ponto, demonstrar os motivos pelos 
quais diversos fins almejados pelo texto constitucional programático 
não são alcançados na sociedade brasileira. Por fim, serão apresentadas 
as conclusões do estudo realizado, sem, no entanto, esgotar o tema, 
considerando, sobretudo, que a pesquisa intenciona mais contribuir 
com a discussão sobre o assunto do que propriamente encerrar qualquer 
debate.

2 Sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Inexoravelmente, a Constituição brasileira de 1988 representa 
um grande símbolo de redemocratização do país. Trata-se de um marco 
transitório de um Estado autoritário, violento, repressivo e violador de 
direitos, para um Estado democrático de direito, que adota como valores 
supremos o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, 
conforme se verifica, inclusive, no preâmbulo do texto constitucional, o 
qual apesar de não ter força normativa serve de orientação e guia para a 
sociedade brasileira.

Durante esses trinta anos de vigência, realizaram-se inúmeras 
eleições presidenciais, governamentais e municipais com a utilização do 
voto direto, secreto e universal (artigo 14, caput, da Constituição Federal); 
ampliou-se o debate público com a participação popular e a alternância 
de diversos partidos políticos, verificável, inclusive, nos cargos do mais 
alto escalão do governo; conquistou-se, efetivamente, trinta anos de 
estabilidade institucional, em que pese os malfadados impeachment pelos 
quais o país passou. Contudo, mesmo diante dessas intempéries, jamais 
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se cogitou qualquer solução que não estivesse balizada pela Constituição 
Federal, dentro do estrito estado de legalidade constitucional em que se 
vive.

Depois de duas décadas de autoritarismo, a constituinte foi um 
notável e plausível exercício de democracia participativa, sendo inegável 
o seu caráter humano, de direito e democrático. Não por outro motivo, 
pode-se dizer que se tem no Brasil uma Constituição analítica, que trata 
de diversos assuntos, fazendo-o de maneira minuciosa, na medida em 
que a ampla participação popular na construção da nova constituinte e os 
interesses múltiplos de diversas categorias acabaram por gerar um texto 
heterogêneo, longo e complexo, com qualidade técnica e prevalência do 
interesse público e do bem comum (tão necessário à época e ainda tão 
atual).

A título de exemplo, veja-se o que dispõe o Poder Constituinte 
Originário, no artigo 3º, como objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e 
a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e; IV - 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, muito embora, 
como bem apontam Streck e Bolzan de Moraes, o Estado Democrático 
de Direito representa um verdadeiro avanço em comparação ao antigo 
modelo liberal (clássico) de Direito e mesmo em relação ao Estado Social 
de Direito (STRECK, 2018, p. 113), ainda se encontra minorado quando 
comparado à fórmula adotada pelo constituinte de 1988. Isto ocorre 
porque a Constituição Federal de 1988 vai além do modelo democrático, 
atingindo um campo muito maior de conteúdo material. Nesse ponto, 
assiste razão Hesse, quando leciona que em vista das múltiplas concepções 
sobre o que é democracia, seu significado pode ser obtido a partir da 
concreta conformação levada a efeito por uma determinada Constituição 
(HESSE, 1991). Ou seja, a democracia brasileira não se traduz apenas 
em um conjunto de princípios e regras de cunho organizacional e 
procedimental, pois guarda, na sua dimensão material, íntima relação 
com a dignidade da pessoa humana, com os direitos fundamentais gerais, 
com destaque para os direito sociais e os direitos e deveres que possam 
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garantir a sociedade futura que se pretende construir (CANOTILHO, 
1999, p. 287-288).

No âmbito da Constituição Federal, mormente quando se tem 
em conta as circunstâncias e o período traumático vivenciado pela 
sociedade brasileira quando de sua elaboração e promulgação, firmou-se 
um compromisso com a democracia e com as gerações futuras, fato tão 
destacado, que, além da consagração do Estado Democrático de Direito, 
o constituinte originário concebeu patamar elevado à cidadania e o 
pluralismo político, e enfatizou a soberania popular (vontade do povo) 
como fonte de todo o poder estatal, ou, na acepção atribuída a Abraham 
Lincoln, trata-se da verdadeira democracia do governo do povo, pelo 
povo e para o povo.

Por outro lado, em vista desse nítido caráter complexo da 
Constituição brasileira, qualificado pela coexistência de um modelo 
representativo com o da participação direta do cidadão, não se pode 
compreender o texto constitucional de 1988 como sendo uma noção 
meramente democrática de direitos, na medida em que vai muito além 
disso, assegurando, por exemplo, direitos políticos fundamentais, como 
o plebiscito, o referendum e a iniciativa popular brasileira, de modo que 
se pode de fato assegurar, assim como aponta Bonavides, em um direito 
subjetivo ao princípio democrático e a soberania popular (BONAVIDES, 
2008).

Para efeitos de sua delimitação, a soberania popular é atribuída 
pela condição de cidadão, decorrente da regra da nacionalidade (artigo 
12, Constituição Federal). A experimentada definição de Arendt, de que 
a cidadania assume a condição de um direito a ter direitos, alcança um 
volume expandido pelo fato de que o indivíduo acaba sendo um conjunto 
de direitos, humanos, que são direitos de todos em todos os lugares 
(ARENDT, 2001). Ou seja, a Constituição Federal atribui ao cidadão a 
condição sujeito de direitos e gestor da coisa pública, seja de forma direta, 
por meios dos instrumentos já citados (artigo 14, Constituição Federal), 
seja através dos seus representantes eleitos.

Trata-se, a bem da verdade, da própria realização da democracia 
representativa, fortalecendo os mecanismos de controle em relação 
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aos diversos grupos da sociedade brasileira, fortalecendo o princípio 
democrático e republicano que objetiva equilibrar o resultado das eleições 
e a própria gestão governamental.

Em suma, a Constituição Federal coloca nas mãos do povo a 
possibilidade de consecução dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil, no entanto, existem, no texto constitucional, algumas 
normas que são consideradas programáticas, e, apesar de sua previsão no 
corpo da Lei Maior, necessitam de concretização por parte dos atores 
políticos e da sociedade para que possam surtir efeitos, necessitando mais 
do que um sujeito de direitos – na esteira do que dispõe o texto da Carta 
Política – para o cumprimento dos seus fins, conforme será demonstrado 
a seguir.

3 Normas programáticas na Constituição Federal de 1988

Antes de mais nada é preciso referir que a Constituição Federal 
possui, em seu corpo, uma séria de normas, podendo ser classificadas 
da seguinte forma: normas constitucionais de eficácia absoluta e 
aplicabilidade imediata; normas constitucionais de eficácia plena e 
aplicabilidade imediata; normas constitucionais de eficácia contida e 
aplicabilidade imediata; normas constitucionais de eficácia limitada 
e aplicabilidade diferida; normas constitucionais de eficácia esvaída e 
aplicabilidade esgotada; e normas constitucionais de eficácia exaurida e 
aplicabilidade esgotada. Todavia, por questões metodológicas, e como 
anunciado alhures, este estudo se ocupará tão somente da análise das 
normas constitucionais de eficácia limitada, não deixando de registrar, 
no entanto, que todas as demais normas constitucionais são, em certa 
medida, eficazes, pois a diferença reside, precisamente, na forma de 
eficácia, que pode se manifestar de maneira diversa (BULOS, 2014, p. 
479).

A rigor, as normas programáticas podem ser consideradas 
resultado de um Welfare State moderado, na medida em que, pela 
pretensão de criar o maior bem-estar para o maior número de indivíduos 
possíveis, incorporou-se, junto com os direitos fundamentais, no 
constitucionalismo moderno, os chamados direitos sociais, refletidos 
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em normas impositivas ao Estado, isto é, que resultam na determinação 
de o ente estatal realizar ações visando a consecução dos sociais. Desse 
modo, tais normas estão relacionadas a promessas e princípios a serem 
cumpridos pelo Estado, sobretudo em áreas como a financeira, a 
securitária, a educacional, a cultural e a desportiva. Tais normas, também 
chamadas de normas de eficácia limitada, devido ao seu conteúdo aberto, 
são, portanto, intenções a serem cumpridas pelo Estado brasileiro, uma 
vez que, ao contrário das demais disposições constitucionais, que, desde 
a promulgação da Constituição regulam determinados assuntos, estas, 
por sua vez, apenas impõem que o legislador, em determinado momento, 
cumpra com o encargo de, por exemplo, legislar sobre o assunto previsto 
na norma programática.

Nesse sentido, de acordo com Bulos (2014, p. 479), as normas 
programáticas possuem uma série de características, as quais são assim 
descritas: estabelecem o dever ao legislador ordinário de regulamentá-
los, criando situações jurídicas subjetivas de vantagem e desvantagens; 
vinculando a função legislativa, a administrativa e a jurisdicional (eficácia 
vinculante); impedindo que o legislador ordinário edite normas em 
sentido oposto ao direito nelas inserido; condicionando, de modo pleno 
e integral, a produção legislativa futura, paralisando leis que venham 
vulnerá-las (eficácia de bloqueio); e apontando o regime político e os fins 
sociais que informam a ordem jurídica.

As normas constitucionais programáticas, em decorrência 
da série de fatores apontados acima, podem ser divididas em quatro 
espécies diferentes, a saber: normas programáticas em sentido estrito; 
norma programáticas meramente definidoras de programas; normas 
programáticas enunciativas ou declaratórias de direitos; e as normas 
programáticas definidoras dos fins organizacionais, econômicos e sociais 
do Estado. Essa divisão se torna mais evidente, quando, ao ler-se a 
Constituição, compreende-se a efetiva função de cada uma das normas 
programáticas em decorrência de seu conteúdo diversificado (PIMENTA, 
2012, p. 10).

A primeira modalidade de normas programáticas, tem-se aquelas 
consideradas normas programáticas em sentido estrito, as quais preveem 
uma ação futura do legislador, pois determinam a criação de leis para 
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regulamentar determinada matéria, como é o caso, por exemplo, 
dos artigos 172, 173, §1º, §3º, §4º, §5º, e 174, §1º e §3º, todos da 
Constituição Federal.1 Lado outro, as normas programáticas meramente 
definidoras de programas apenas estabelecem programas a serem 
cumpridos pelo Estado, como é o caso da segurança pública, dever do 
Estado para com a coletividade (artigo 144, da Constituição Federal); 
no entanto, esta espécie de norma programática não impõe um ônus 
ao legislador, sendo desnecessária a regulamentação da matéria.2 Por 
terceiro, como apontado, tem-se as normas programáticas enunciativas ou 

1 Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital 
estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. Art. 173. 
Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1º A 
lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e 
de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização 
de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: I - sua função social e formas de 
fiscalização pelo Estado e pela sociedade; II - a sujeição ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas 
e tributários; III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, 
observados os princípios da administração pública; IV - a constituição e o funcionamento 
dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; 
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. 
[...] § 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. 
§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, 
à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. § 5º A lei, sem 
prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos 
praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Art. 174. 
Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma 
da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para 
o setor público e indicativo para o setor privado. § 1º A lei estabelecerá as diretrizes 
e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará 
e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. § 3º O Estado 
favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a 
proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. (BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília. 05 out. 1988. Fonte 
disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
Acesso em: 15 ago. 2019.)

2 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: [...] (BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil. Brasília. 05 out. 1988. Fonte disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 15 ago. 2019.)
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declaratórias de direitos, as quais, pelo próprio nome técnico, enunciam 
direitos, em suma, econômicos ou sociais, como é o caso do artigo 205, 
que, embora não refira nenhuma forma de implementação do direito 
declarado, vincula os órgãos públicos.3 Ainda, destaque-se a última 
espécie de normas programáticas, aquelas consideras definidoras dos fins 
organizacionais, econômicos e sociais do Estado, as quais declaram como 
a máquina pública deve ser organizada, tendo, a título de exemplo, o 
artigo 193, que trata da ordem social.4

Nota-se, assim, que as normas programáticas geram ao Estado 
um ônus de criar direitos à sociedade, sendo pela criação de leis, seja pela 
efetivação de programas deliberados na própria norma, determinado, 
assim, que há um dever estatal de prestar ações positivas, as quais podem 
consistir em prestações fáticas ou normativas. Em tais termos, como 
destaca Pimenta (2012, p. 12), “todas as normas programáticas geram 
direitos subjetivos a prestações positivas (Rechte auf positive Handlungen), 
variando o tipo de direito conforme a modalidade da norma programática”. 
Vale destacar, nesse diapasão, o seguinte entendimento doutrinário que 
elucida o explicitado acima:

Conforme conceituação acentuada, as normas programáticas são 
aquelas que determinam fins para o Estado e para a sociedade, 
configuram programas de ação, metas a cumprir, procurando 
conformar a realidade a postulados de justiça. São normas de apelo 
social, que perseguem objetivos prioritariamente concernentes 
aos direitos sociais, econômicos e culturais e posteriores. Segundo 
concepção corriqueira, visam, primordialmente, a comunidade 
ou o sujeito na sua dimensão coletiva, buscando corrigir as 
imperfeições ou desigualdades no intuito da melhoria da existência 
de cada um e de todos (OLIVEIRA, 2015, p. 38).

3 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília. 05 out. 1988. 
Fonte disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.
htm. Acesso em: 15 ago. 2019.)

4 Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-
estar e a justiça sociais. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília. 05 out. 1988. Fonte disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 15 ago. 2019.)
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Todavia, nem sempre as normas programáticas alcançam sua 
almejada eficácia, porquanto a sua aplicabilidade, por vezes, depende de 
uma série de fatores, como é o caso, por exemplo, do ônus ao erário 
público para que o Estado cumpra determinada prescrição da norma 
programática. Vale dizer, assim, que em determinados casos, as normas 
programáticas encontram limitação no próprio orçamento do Estado, 
ficando restritas, portanto, apenas ao texto legal sem que sequer sejam 
efetivamente concretizadas perante a sociedade em virtude da ponderação 
entre o direito previsto na norma e os recursos estatais (PIMENTA, 2012, 
p. 13).

Vejamos o que entendeu a Suprema Corte do nosso país, 
quando instado a se manifestar sobre a situação prisional brasileira e a 
obrigatoriedade do Poder Público em fornecer instalações minimamente 
adequadas, que atendam, pelo menos, ao primado da dignidade da pessoa 
humana:

Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO 
MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE 
SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE 
OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. 
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 
DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA 
RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO 
QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS 
DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. 
INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA 
PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO 
JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA 
PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA 
HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO 
DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA 
CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor 
à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na 
promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em 
estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da 
pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença 
reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à 
integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, 
XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se 
à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível 



  243
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos

ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e 
provido (STF. RE 592581, publicado em 01-02-2016).

A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO 
POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO 
EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. 
- A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente 
escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de 
políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, 
com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela 
Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo 
que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções 
por determinados valores, em detrimento de outros igualmente 
relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação 
dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira 
e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em 
decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da 
pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do 
mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas 
programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério 
da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode 
ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de 
frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas 
definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 
na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, 
no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do 
postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. 
Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por 
implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 
1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas 
cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas 
de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo 
ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 
originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos 
sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção 
integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à 
assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o 
direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa 
Humana, de 1948 (Artigo XXV) (STF. ARE 639337, publicado 
em 15-09-2011).

A inércia do Poder Público em adimplir as imposições 
constitucionais traduz, em certa medida, gesto de desprezo pela autoridade 
da Constituição da República Federativa do Brasil e configura, por isso 
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mesmo, comportamento que deve ser evitado. 

É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que 
elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir 
integralmente”, ou, ainda, “de apenas executá-la com o 
propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos 
que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos 
governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos 
(STF. ARE 639337, publicado em 15-09-2011).

Há que se estabelecer um equilíbrio entre as restrições financeiro-
orçamentárias, com os objetivos da sociedade brasileira, mas como isso 
poderá ser feito será matéria de análise no próximo capítulo.

4 Constitucionalismo de verdade: a necessária participação da 
sociedade na concretização do texto constitucional

Ao que tudo indica, a classificação das normas constitucionais 
remonta aos trabalhos desenvolvidos por Rui Barbosa (1993) e Pontes 
de Miranda (1970). Não obstante, dentre as concepções doutrinárias, 
partindo das premissas e críticas feitas aos citados autores clássicos, deve-
se fazer menção a obra de Meirelles Teixeira, para quem toda e qualquer 
norma constitucional alcança algum tipo de eficácia, de tal sorte que a 
eficácia das normas constitucionais pode ser considerada de natureza 
gradual, variando entre um mínimo e um máximo (TEIXEIRA, 1991, 
p. 314-315).

Sem que se vá adentrar aqui na análise efetuada por Meirelles 
Teixeira, muito menos, na delimitação da matéria feita no capítulo 
antecedente, importa registrar a sua classificação no que tange às normas 
de eficácia limitada, que poderão ser normas programáticas e normas 
de legislação. As normas programáticas, como adiantado, são aquelas 
que versam sobre matérias de natureza ética e social, constituindo 
verdadeiros programas de ação destinados ao legislador ordinário. Já as 
normas de legislação como, por exemplo, as normas organizacionais e 
de competência, dependem para alcançar sua eficácia plena, legislação 
que concretize o programa normativo, em virtude de uma necessidade de 
natureza técnica (TEIXEIRA, 1991, p. 314-315).

Não se pode deixar de mencionar, no que tange à aplicabilidade 
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e eficácia das normas constitucionais, as teorias desenvolvidas por Silva 
(1982), Bastos e Britto (1982), Diniz (1989), Barroso (1996) e Bandeira 
de Mello (2017). Todas, no entanto, apresentam o conteúdo daquelas 
normas que disciplinam objetivos fundamentais a serem implementados 
pela sociedade brasileira. As denominadas normas programáticas que, a 
bem da verdade, têm por objeto traçar os fins públicos a serem alcançados 
pelo Estado.

Porém, apesar de toda a validade simbólica da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 e seu marco de passagem do 
período nada democrático (ditadura militar) para o Estado Democrático 
de Direito, o Estado brasileiro permanece descumprindo valores e objetivos 
constitucionais, que, embora passados trinta anos de promulgação da 
Constituição cidadã, já deveriam ter sido implementados. Destarte, as 
duas consequências jurídicas negativas da adoção de uma Constituição 
dirigente merecem solução imediata, pois, conforme alerta Tavares:

As primeiras precisam ser erradicadas dos corpos constitucionais, 
podendo figurar, no máximo, apenas como objetivos a serem 
alcançados a longo prazo, e não como declarações de realidades 
utópicas, como se bastasse a mera declaração jurídica para 
transformar-se o ferro em ouro. As segundas precisam ser cobradas 
do Poder Público com mais força, o que envolve, em muitos casos, a 
participação da sociedade na gestão das verbas públicas e a atuação 
de organismos de controle e cobrança, como o Ministério Público, 
na preservação da ordem jurídica e consecução do interesse público 
vertido nas cláusulas constitucionais (2010, p. 37).

Nota-se, nesse caminhar, que a Constituição Federal não pode 
mais gerar falsas expectativas aos “seus súditos”. A sociedade brasileira 
tem o direito de ver cumprido aquilo que foi anteriormente prometido. A 
Constituição do futuro deverá ser fruto de consenso democrático, a partir 
de discussões populares, que objetivam a construção de uma sociedade 
solidária, isto é, sedimentada na igualdade, na dignidade da pessoa 
humana e na justiça social, mas esse consenso não pode ficar anos e anos 
dependendo de concretizações, sejam elas via processo legislativo, sejam 
via dotação orçamentária, que nunca chegam.

Nesse ponto, o voto do Ministro Celso de Mello, no ARE 639337, 
nos empresta, mais uma vez, sabedoria:
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O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou 
parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no 
próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento 
negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, 
no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da 
consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, v.g. (...) A intervenção do Poder Judiciário, 
em tema de implementação de políticas governamentais previstas 
e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da 
educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os 
efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, 
nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que 
a própria Constituição da República assegura à generalidade das 
pessoas. Precedentes. (STF. ARE 639337, publicado em 15-09-
2011).

Outrossim, para que se possa pensar em cumprimento 
dos programas determinados pela Constituição, é necessário o 
acompanhamento direto da destinação dos recursos financeiros pela 
sociedade, permitindo o exercício de verdadeiro controle de despesas 
e identificação de fraudes ou outros desvios. A participação popular 
faz com que haja maior transparência na gestão pública, favorecendo 
o crescimento da cidadania e o cumprimento dos objetivos brasileiros 
enquanto sociedade.

Essa participação proporciona um ambiente de análise e reflexão. 
Não basta somente cobrar os administradores e governantes, é preciso 
exercer o papel enquanto cidadão, elegendo representantes capacitados 
(verificando o currículo antes e depois das eleições); acompanhando a 
destinação dos recursos públicos (mediante portal da transparência, 
editais de licitação e demais informações que são disponibilizadas, mas 
não acompanhadas); cobrando mais transparência (do agente público no 
exercício de seu mandato) e divulgação de dados (como forma de finura 
e não promoção pessoal). Existem diversos instrumentos de participação 
social, como conselhos de políticas públicas, observatório social, 
orçamento participativo, ouvidoria e audiências públicas. No entanto, 
esses mecanismos de aproximação do indivíduo com o poder público 
ainda não são totalmente conhecidos pela sociedade e, quando o são, 
tornam-se obsoletos pela sua má utilização.

Apesar da pretensa estabilidade institucional e do ideal de um 
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Estado efetivamente democrático, de um país civilizado, comprometido 
com a dignidade da pessoa humana e a promoção dos direitos 
fundamentais, percebe-se que o Brasil continua sendo governado por 
poucos, na medida em que seu povo ainda não chamou para si o dever 
de escolha, de cobrança, de participação nos atos públicos. O brasileiro 
ainda é o cidadão que comparece às urnas por ser uma obrigação que 
pode dificultar uma série de atos civis posteriormente (como a emissão 
de passaporte, por exemplo), quando, na verdade, deveria votar pela 
mudança, pela consecução dos fins constitucionais, pela melhora 
individual e coletiva da sociedade.

O que se percebe é que, apesar de uma séria de garantias e das 
diversas normas programáticas previstas na Constituição Federal, pouco 
se clama pela sociedade para que todas essas garantias sejam respeitas e 
para que as normas programáticas sejam, até que enfim, concretizadas. 
Tudo isso, ao que percebe, mantém a Constituição como sendo, por 
vezes, considerada letra-morta, pois, apesar de determinar uma série de 
ações por parte dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pouco se 
é observado e efetivamente cumprido em relação ao que se determina no 
texto constitucional. De tal modo, torna-se imperiosa uma conscientização 
social da população nacional, para que busque a concretização do texto 
constitucional, seja ele normas de eficácia plena ou limitada, haja vista 
que, somente dessa forma, pode-se pensar numa efetiva melhora do país 
e em uma Constituição verdadeiramente respeitada e aplicável em todos 
os rincões desta imensa nação.

Em suma, o presente artigo pretende apontar que não é somente o 
texto constitucional que resolverá os problemas da sociedade brasileira. A 
sociedade do futuro, almejada em 1988, necessita da participação popular, 
da gestão pública consciente e da vontade de se construir, na esteira 
do já conhecido lema, “um país para todos”. As normas programáticas 
continuaram sendo apenas programas caso não haja interesse, incentivo 
ou pressão do povo (verdadeiro titular do poder).
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5 Considerações finais

Como visto, a Constituição Federal de 1988 representou um 
novo paradigma ao Estado brasileiro, que, depois de duas décadas imerso 
em um regime ditatorial, conheceu, novamente, os ares democráticos, 
respaldados pelo texto constitucional e pelos inúmeros direitos e garantias 
previstos. A Constituição de 1988 é, assim, um marco na historicidade 
recente do Brasil, pois impõe, ao Estado e à sociedade brasileira, o respeito 
à dignidade humana como princípio basilar da nação, além de estatuir, 
definitivamente, a democracia como regime político no país.

A despeito da grande extensão do texto constitucional, a 
Constituição Federal pode ser considerada, ainda, como o elemento que 
colocou o Brasil, efetivamente, no constitucionalismo contemporâneo, 
tendo em vista, sobretudo, a existência de inúmeras normas de eficácia 
plena e outras de eficácia programática, como demonstrado neste estudo. 
As primeiras normas, de eficácia plena, são aquelas que possuem aplicação 
imediata, não necessitando de criações legislativas ou de ações positivadas 
do Estado para sua eficácia. Por outro lado, viu-se que as normas de 
eficácia programática, objeto da pesquisa, não possuem uma imediata 
aplicabilidade, pois necessitam de um agir do Estado para que sejam 
eficazes. Dito em outras palavras, a eficácia das normas programáticas 
apenas ocorre quando o Estado adota comportamentos positivos visando 
realizar os direitos previstos em tais normais, seja por meio legislativo, 
seja por meio de ações estatais.

De tal modo, conclui-se que embora a sociedade brasileira tenha 
conquistado uma certa normatividade constitucional, a efetividade da 
Constituição Federal, por vezes, e em se tratando de normas programáticas, 
depende um de agir positivo do Estado. Assim, cabe aos indivíduos que 
compõem a sociedade brasileira cobrar dos atores políticos ações para 
que as normas de eficácia limitada são sejam relegadas ao esquecimento, 
isto é, não se tornem letra-morta, sem que nunca encontrem a sua plena 
eficácia e concretização de direitos nela dispostos.

A rigor, entende-se como necessário que a coletividade discuta, 
de forma ampla e participativa, sobre os objetivos traçados há trinta anos 
pelo legislador constituinte originário, sob pena de se manter o estado 
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d’arte de direitos previstos em diversas normas constitucionais, que até 
hoje, superadas três décadas, pouco ou quase nada foram concretizados. 
Enfim, cabe tomar posição no debate e compreender que a Constituição 
Federal de 1988 serve, efetivamente, para constituir a ação do Estado, a 
fim de que se tenha no Brasil um estado verdadeiramente democrático, 
participativo, e balizado pelos direitos e garantias fundamentais previstos 
na Lei Maior. 
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ANÁLISE DA LEI DE COTAS DE GÊNERO E O 
AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA 

POLÍTICA NAS ELEIÇÕES DE 2018

Joice Graciele Nielsson
Júlia Monfardini Menuci

1 Considerações iniciais 

O aparato instrumental jurídico que rege a sociedade utiliza-se 
de preceitos, costumes, juízos de valor e, principalmente, 

práticas culturais para ratificar e consolidar a hierarquia do masculino sob 
o feminino. Nesse diapasão, a desigualdade de gênero, encontrada desde 
os tempos mais remotos, é trazida até a contemporaneidade na forma de 
normatividade. Os períodos evolutivos da humanidade demonstram que 
as distinções de gênero resultaram em uma bagagem histórica incrustrada 
de disparidades pautadas na cultura patriarcal, que primava pela 
subjugação e inferiorização feminina como regra societária intentando a 
manutenção de poder e da supremacia masculina.

O estudo em seguimento pretende fomentar a discussão diante da 
temática da desigualdade de gênero com vistas ao alcance de cargos políticos 
para mulheres diante de sua consolidação histórica, consubstanciando a 
teoria patriarcal e a exclusão da mulher do espaço público. A pesquisa 
que aqui se apresenta utilizará da Lei de Cotas de Gênero (9.504/1997) 
para verificar de modo quantitativo a participação política feminina no 
que tange a eleição de 2018 e ainda visualizará de modo breve os perfis 
de mulheres eleitas com intuito de averiguar se há uma manutenção do 
modo de fazer política ou se esse vem se remodelando.

Para isso, é importante compreender que a sociedade foi 
condicionada a classificar homens e mulheres de acordo com sua 
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constituição biológica, categorizando a mulher como naturalmente 
inferior a partir da composição do corpo feminino. A capacidade de 
reprodução, os seios, o útero, o tamanho do cérebro, foram entendidos 
como aspectos naturalmente femininos, integrantes de sua conjuntura 
estrutural e biológica. Esses elementos classificam tanto homens como 
mulheres, através de funções reprodutoras pré-estabelecidas1 que foram 
utilizadas para delimitar a participação feminina no espaço público, 
resultando em sujeitos submissos e sem direitos, dominados pelo 
patriarcado (BEAUVOIR, 1980). 

Para fomentar o estudo que se apresenta aqui, é necessário conhecer 
a visão de Pierre Bourdieu (1995) quando afirma que a visão da mulher 
sobre si mesma é uma visão distorcida e colonizada, sob esse aspecto, suas 
histórias e trajetórias foram contadas sob uma perspectiva patriarcal e 
sexista. Para isso, foram utilizados discursos de inferioridade baseados em 
teorias de classificação feminina em detrimento de diferenças biológicas 
e naturais do sexo, o que acabou por refletir nas leis e constituições 
criadas, ratificando a mulher em subjugação perante a figura masculina 
de maneira positivada. 

Em virtude desse panorama, durante o século XIX começam as 
transformações de pensamento quanto as possibilidades e o próprio papel 
da mulher no espaço público. Nesse sentido, o movimento feminista 
surge através da união feminina e de forma organizada ao final do século 
XVIII e durante o século XIX, adquirindo caráter de movimento político. 
As demandas feministas se remodelam, o movimento passa a contar com 
intelectualidade e com um aporte teórico de relevância que auxiliou a luta 
feminina por direitos negados a elas e por um espaço social menos sexista 
(COLLING, 2000).

Compreendida como um sistema simbólico de poder, a diferença 
de gênero é, segundo Scott (2005), a origem mais antiga, universal e 
poderosa de muitas conceitualizações moralmente valoradas acerca de 

1 As funções reprodutoras pré-estabelecidas afirmam que uma mulher, nasce mulher, com 
suas aptidões voltadas ao privado, aos cuidados com sua prole, e ao desejo matrimonial. 
Ela deve cumprir esse papel, sendo submissa, boa esposa, e mãe recatada. Quanto ao 
homem, ele deverá ser o provedor do lar, proteger a família, ser forte, sábio e másculo, 
para exercer todo seu poder no âmbito público e perpetuar essa hierarquia.
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tudo que nos rodeia. Sua introdução como categoria de análise permitiu 
perceber que a remodelação do patriarcado (re)produziu estereótipos de 
gênero, contribuindo para a construção e manutenção da opressão contra 
mulheres. Todos estes fenômenos, constituídos no contexto de densas 
relações de poder, são imersos na sociedade, na qual a ideologia do poder 
mantém o seu controle sobre a consciência popular. 

A dicotomia pública-privada foi/é imprescindível para as teorias e 
práticas políticas da contemporaneidade assentadas sob a dominação da 
mulher e sua reclusão à esfera privada, enquanto o homem dominava e 
circulava em ambas as esferas. Um dos elementos centrais para perpetuar 
esta situação é a chamada divisão sexual do trabalho, pela qual os homens 
são vistos, sobretudo, ligados às ocupações da esfera da vida econômica e 
política e responsáveis por elas, enquanto as mulheres seriam responsáveis 
pelas ocupações da esfera privada, da domesticidade, do cuidado e da 
reprodução (ALVES, PITANGUY, 2003). 

No momento em que se toma como regra que a mulher deve 
ocupar o espaço doméstico, deixando o homem seguir seu caminho 
natural no âmbito público, está se perpetuando práticas históricas. A 
subjugação do ser feminino, bem como sua exclusão dos espaços de 
poder, resultou em uma completa falta de atuação fora do espaço privado, 
tardando a emancipação feminina. Diante desses elementos que nortearão 
a pesquisa, o objetivo central desse estudo é averiguar a conquista de 
direitos políticos femininos partindo para a investigação com vistas a 
responder o problema de pesquisa: a Lei nº 9.504/1997 – Lei de Cotas 
de Gênero - vem possibilitando a atuação da mulher na política ou as 
práticas patriarcais ainda cerceiam a atuação feminina?

A hipótese que surge diante da problemática da pesquisa é de que 
muito provavelmente a lei de cotas venha propiciando um lento aumento 
da participação feminina na política, contudo, não se sabe qual é o perfil 
dessas novas mulheres. O perfil conservador de mulheres já atua há anos 
no espaço público, esse perfil não descaracteriza a atuação feminina, 
entretanto não propicia um verdadeiro debate quanto à desigualdade de 
gênero visto que ele não adentra o movimento feminista. 

Para que seja possível responder tal problemática a pesquisa se 
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caracteriza por ser um estudo quantitativo, imbricando em uma pesquisa 
que se pauta no método indutivo apontando um cenário geral de exclusão 
e subjugação feminina até a conquista de direitos. Como método de 
procedimento será empregado o bibliográfico e estatístico tendo em 
vista que foram captados dados para responder ao problema de pesquisa 
em comento (LAKATOS; MASCONI, 2003). Por fim, essa pesquisa se 
estrutura em três capítulos, os dois primeiros irão embasar a construção 
teórica para que em um terceiro momento se avaliem os números de 
mulheres eleitas nas eleições de 2018 e quais as implicações diante desse 
panorama.

2 A conquista de direitos através do movimento feminista e sufragista

Introduzido de forma breve alguns aspectos que irão embasar 
esse artigo, impende mencionar que o movimento feminista – mesmo 
antes de se denominar assim - sempre buscou uma maior igualdade 
para as mulheres dentro da sociedade patriarcal. Ele lutou para romper 
o estereotipo de poder que comandava a ordem social, em prol de que 
elas adquirissem direitos que já eram auferidos aos homens. Como 
mencionado acima, a desigualdade de gênero. A participação política 
foi uma conquista intensa diante da união feminina que fez com que 
mulheres de muitas partes do mundo se unissem em prol da causa. Sendo 
um viés do movimento feminista, o surgimento do movimento sufragista 
assume um caráter reivindicativo em busca de prerrogativas que não eram 
conferidas às mulheres, os direitos políticos.

O movimento sufragista nasce no plano internacional e vem 
a refletir diretamente na conquista dos direitos políticos das mulheres 
brasileiras. Em síntese, o rompimento da dicotomia pública-privada 
explanada acima se dá junto ao período iluminista, isso porquê através 
do discurso de igualdade natural entre os indivíduos e, glorificando a 
razão, bem como o intelecto, o século das luzes (XVIII) trouxe ao cenário 
europeu uma modificação de pensamento. Os ideários revolucionários 
que surgiram com o Iluminismo se pautavam na igualdade de Direitos 
Humanos, mesmo que as mulheres - e muitos outros indivíduos - ainda 
estivessem segregadas à margem da composição social (MENUCI, 2018). 



  257
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos

 Os filósofos iluministas, afirma Nielsson (2016), de um modo 
geral pregavam a ideia de igualdade, universalidade e liberdade, embora 
muitos deles excluíssem as mulheres destes valores. Essa exclusão abriu 
espaço para a reivindicação feminista que teve seu aporte na razão como 
fundamento de equidade. Sob essa lógica, se a mulher e o homem 
seriam iguais perante a razão e, eram humanos, então eles deveriam 
ser igualados na perspectiva social e de direitos. Entretanto, os valores 
iluministas e burgueses atingiram somente aos homens, perpetuando sua 
individualidade de direitos de tal modo que assim como foram outros 
tempos, o Iluminismo também foi um período masculino. 

 Sob esse panorama, as indesejadas filhas do Iluminismo, Olympe 
de Gouges e Mary Wollstonecraft2, foram exemplos de lutas pelo 
rompimento das barreiras iluministas que operavam sobre as mulheres, 
para buscar as faculdades emancipatórias que esse movimento as negou 
(PULEO, 1999). Para retomar os debates feministas foi preciso a criação 
de um referencial teórico que surgiu de mulheres tais como as citadas 
acima, que visavam lutar substancialmente para serem consideradas 
sujeitos ativos e possuidoras de direitos civis e políticos. As escritas de 
Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft foram imprescindíveis para 
atribuir ao movimento feminista uma maior elucidação da existência 
feminina e intelectualidade na argumentação de demandas.

A libertação do privado diante das produções literárias femininas 
fez com que as mulheres conquistassem o direito de estudar. Segundo 
Puleo (1999) esse momento se torna marcante na trajetória feminina visto 
que é o início de uma caminhada fora do espaço doméstico, originando, 
inclusive, debates políticos e sociais por parte das mulheres. As principais 
reivindicações femininas se pautavam em torno de direitos abnegados 

2 Marie Gouze, que passou a se chamar Olympe de Gouges, nasceu em 1748 e foi uma 
feminista francesa, dramaturga e ativista, que lutava por igualdade de direitos femininos 
e questionava a ordem patriarcal em que vivia. Em detrimento de sua atuação política, foi 
decapitada em 1793. Mary Wollstonecraft, foi uma escritora inglesa, nascida em 1759, 
também defendia a paridade de gênero. Durante sua carreira escreveu algumas obras de 
relevância, sendo a mais popular delas Reivindicação pelos Direitos das Mulheres (1792), 
no qual a autora rebatia as teses naturalistas de inferioridade feminina e afirmava que as 
mulheres detinham um acesso limitado ao espaço intelectual, o que propiciava somente 
a evolução racional masculina. Wollstonecraft faleceu dez dias após o nascimento de sua 
segunda filha por consequências do parto, aos 38 anos. 
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a elas, tais como: o direito ao trabalho, os direitos matrimoniais e os 
direitos políticos (PULEO, 1999). 

Sob esse panorama, é inegável o impacto que a Revolução teve 
na vida de toda a Europa, as autoras Branca Alves e Jaqueline Pitanguy 
(2003) apontam que mesmo com o lema libertário, a Revolução 
continuou atribuindo a muitos a condição de desigual, isso porque dava 
poderes somente ao homem branco. Como resultado da Revolução, é 
publicada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, 
sendo conhecido como o marco do nascimento dos direitos de liberdade e 
igualdade social. Michele Perrot (2007) afirma que a cidadania abordada 
na Declaração exclui totalmente a figura feminina, que já vinha de outrora 
sendo expurgada do vínculo social a que pretendia pertencer. 

 A Declaração foi o estopim da legitimação da desigualdade, 
dando o pontapé inicial para o movimento de mulheres que visava a 
conquista da cidadania. Os Estados Unidos da América (EUA), bem 
como a Europa, detiveram movimentos sufragistas diferenciados, porém, 
ambos os movimentos refletem no panorama brasileiro. O sufragismo 
americano é marcado pela Convenção dos Direitos da Mulher, ocorrida 
no ano de 1848 na cidade de Seneca Falls, podendo ser considerada 
um dos aportes iniciais do movimento sufragista nos EUA. Ao longo 
dos debates na Convenção, é estabelecido que um dos deveres de toda 
mulher americana era lutar pelo sufrágio, como rememora Branca Alves 
e Jaqueline Pitanguy (2003). Somente em 1869 o Estado de Wyoming 
concede às mulheres essa prerrogativa pela primeira vez nos Estados 
Unidos. Em detrimento disso, muitos outros Estados americanos passam 
a aderir essa possibilidade, pois detinham soberania para tal (COELHO, 
2014). 

O movimento sufragista americano durou cerca de 70 anos, em 
sua fase final ele adquiriu um caráter agressivo e violento assim como na 
Europa, quando as mulheres já estavam cansadas de lutar por algo que 
não surtia o resultado esperado, como reporta (BRANCA; MOREIRA, 
2003). No que concerne ao sufragismo europeu, ele se diferenciou do 
americano por portar desde o início a violência como forma de combate 
à opressão feminina. O esforço das europeias foi similar às americanas, 
consideradas radicais, elas mobilizavam campanhas, debates e passeatas; 
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como forma de resistência a ordem social e buscando o apoio de 
parlamentares para modificar a lei (PINTO, 2010). 

A luta pela conquista do sufrágio feminino se aloca na primeira 
onda do movimento feminista, onde as mulheres pioneiras nessas 
reivindicações ficaram conhecidas como suffragettes (sufragistas). Na 
Europa, o movimento sufragista tem seu marco em 1903, na cidade de 
Manchester, quando é fundada a Womens’s Social and Political Union. A 
opressão policial era devastadora, muitas foram as mulheres que sofreram 
ataques de violência e foram presas em consequência de sua manifestação 
dentro do movimento (COELHO, 2014). 

Depredando bens e propriedades, as suffragettes estavam buscando 
direitos que pacificamente não foram atendidos. Colling (2000) relata 
que antes mesmo do movimento sufragista se formar no Brasil, a primeira 
Constituição brasileira de 1891 estabelecia em seu artigo 70 que os 
eleitores das próximas eleições são os cidadãos maiores de 21 anos, esse 
artigo continha restrições no que tange ao sujeito que poderia votar, 
porém, nada estabelecia sobre as mulheres, deixando a questão omissa 
(BESTER, 1997). Diante dessa omissão a atuação feminina só crescia, 
a exemplo de Myrthes de Campos, a primeira advogada brasileira a 
ser aceita no Instituto da Ordem dos Advogados, atuando também no 
Tribunal de Justiça Brasileiro, se alista para pleitear o direito de votar. 
Seu pedido, obviamente, é indeferido, mas ela não se cala e continua 
usando de sua posição jurídica para reivindicar direitos femininos ainda 
abnegados, mobilizando muitas mulheres a aderirem ao movimento 
(BESTER, 1997).

De acordo com Celi Pinto (2010), a Lei Saraiva foi uma das mais 
significativas mudanças políticas no Brasil, tendo sua aprovação no ano 
de 1881, ela instituiu a forma de voto direto, bem como a criação do 
título eleitoral, sendo resultado da primeira reforma legislativa do Brasil. 
Gisela Bester (1997, p. 5) destaca que “para ser eleitor o indivíduo deveria 
cumprir exigências como: ser do sexo masculino, maior de 21 anos e ter 
uma renda anual”. A justificativa para a exclusão das mulheres centrava-
se no fato de que elas eram subordinadas aos os comandos do pai ou 
do marido. O movimento sufragista brasileiro se iniciou em meados 
de 1910, tendo seu marco quando Leolinda Daltro funda o Partido 
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Republicano Feminino, o primeiro partido composto somente por 
mulheres. O objetivo central do partido era reavivar a discussão do voto 
feminino dentro do Congresso Nacional, onde, há muitos anos, havia se 
estagnado. Leolinda era conhecida como a “Mulher do Diabo”, por ser 
separada e pelos filhos serem criados por parentes para que ela pudesse 
palestrar pelo Brasil conscientizando mulheres (ARAUJO, 1999). 

Ainda, Celi Pinto (2010) destaca que, no ano de 1919, 
Bertha Lutz fundou a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, 
posteriormente denominada de Federação Brasileira pelo Progresso 
Feminino. Essa organização foi uma das responsáveis na condução do 
processo pelo sufrágio feminino em território brasileiro. A tática utilizada 
pela Federação para pressionar o governo patriarcal, segundo Branca 
Alves e Jaqueline Pitanguy (2003), era a divulgação da atuação feminista 
na mídia, refletindo na pressão social sobre os membros do Congresso 
e informando cada vez mais mulheres sobre seus direitos negados. As 
movimentações femininas tomam o país e após muitos anos de luta e 
manifestações o Estado do Rio Grande do Norte foi o primeiro Estado a 
conceder a possibilidade de voto a uma mulher (COLEHO, 2014). 

Em 1927, Celina Guimarães Viana foi a primeira eleitora 
registrada no país, a qual requereu seu direito a partir do próprio texto 
constitucional do Estado que emanava o voto sem fazer distinção de sexos. 
No ano de 1928, ocorre a primeira eleição em que as mulheres votaram, 
posteriormente anulada sob justificativa de que era preciso lei específica 
para tutelar o direito de voto delas. Já em 1929, o Estado do Rio Grande 
do Norte elegeu a primeira prefeita da América do Sul, na cidade de 
Lages, Alzira Soriano, exercendo o cargo por um ano (ARAUJO, 1999).

O exemplo que o Estado do Rio Grande do Norte deu ao resto do 
país foi fundamental para a evolução e conquista do sufrágio nos outros 
Estados. Esse era mais um passo na missão de comprovar que a mulher 
tinha capacidade para atuar na política. Com os avanços do século XIX, 
as mulheres detinham maior discernimento quanto sua posição no 
mundo e quanto a posição que queriam ocupar na sociedade. O acesso 
à educação ajudou muitas delas a evoluírem, abandonando o status de 
mulheres submissas. Na data de 24 de fevereiro de 1932, o presidente 
Getúlio Vargas assinou a prerrogativa mais aguardada pelas mulheres, o 
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direito ao voto feminino. No ano subsequente as brasileiras já puderam 
votar nas eleições, mesmo com o voto sendo facultativo. Apenas em 1946 
é que ficou emanado que o voto feminino é um dever (COELHO, 2014). 

Celi Pinto (2010) esclarece que, em 1932, foi garantido o direito 
de voto às mulheres casadas, mediante autorização do marido, bem como 
às viúvas que auferissem renda própria para seu sustento. Ocorre que 
esse pré-requisito para o voto impedia as mulheres que ainda não eram 
casadas, ou que não desejavam o matrimonio, restringindo cada vez mais 
as possibilidades de libertação feminina. É possível concluir, a partir desse 
impedimento, que a concessão do sufrágio para as casadas apenas visava a 
manutenção das regras patriarcais, as quais almejavam a manutenção do 
status de submissão da mulher perante o marido. Novamente as vontades 
masculinas estão acima da paridade de gênero, mantendo a mulher sob as 
rédeas do casamento e do espaço privado, fato esse que será modificado 
com o advento da Constituição Federal de 1988.

3 A lei de cotas e outras ações afirmativas com enfoque na mulher 
após a Constituição de 1988

Como explicitado acima, os direitos políticos e entre eles o 
voto foram uma conquista árdua. Após a conquista do direito de voto 
feminino, em 1932, a participação política e a representatividade auferida 
pelas mulheres no espaço público ainda era escassa. A parca representação 
feminina na política ainda em 1995 fazia com que as mulheres não 
tivessem suas demandas abarcadas pelo poder público e quiçá requeressem 
sobre elas. A participação política feminina ainda era novidade e muitas 
mulheres mal sabiam como adentrar nesse meio por ser compreendido 
como um local primordialmente masculino, para modificar esse cenário 
era preciso de legislação que colocasse as mulheres na política.

Um dos marcos que influenciou diretamente a criação da 
legislação de cotas não só no Brasil, mas na América Latina, foi a 4ª 
Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher, realizada no ano de 1995 
em Beijing na China, justamente por esse motivo houve uma grande 
aderência às cotas por diversos países nos anos posteriores à 1995 uma 
vez que a ideia foi levada através de governantes às suas nações. Ainda, 
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a Conferência debateu sobre a importância da representação feminina 
resultando em uma extensiva política de cotas de gênero em diversos 
países (MARQUES, 2018). 

Precursora, a Argentina foi a primeira nação a instituir a política 
de cotas, no ano de 1991, após, mais quatorze países latino americanos 
também adotaram, sendo eles México, Costa Rica e Paraguai em 
1996, Equador, Panamá, Peru, República Dominicana e Bolívia em 
1997, Venezuela em 1998, Colômbia e Honduras no ano de 2000, 
Uruguai em 2009 e El Salvador em 2013 (MARQUES, 2018). Para o 
panorama brasileiro é perceptível que também houve nítida influência 
da Conferência em Beijing, isso porque a Deputada Marta Suplicy que 
participou do evento volta ao país e propõe o Projeto de Lei de Cotas, 
em 1995. Esse projeto emanava que os partidos deveriam ter um mínimo 
de candidaturas femininas, ampliando a participação das mulheres nos 
espaços de decisão e aumentando sua representatividade. Inicialmente a 
Lei 9.100/95 previa que nas eleições municipais de 1996 deveria haver 
20% do total de candidaturas reservadas para vereadoras (BRANCA; 
MOREIRA, 2003).

A Lei de Cotas existente atualmente (Lei 9.504/1997) partiu 
da Lei 9.100/1995 e de suas diversas modificações, ela reservava 30% 
das candidaturas de partidos ou coligações para cada sexo em todos os 
cargos, conforme explana a professora Danusa Marques (2017). O que se 
vislumbra dos dados acima é que em um primeiro plano a lei de cotas não 
previa exatamente a inclusão da mulher na política, ela visava a reserva de 
candidaturas, não o preenchimento efetivo. 

Um elemento que consubstanciou a criação da política de cotas foi 
a modificação do papel da mulher no Estado brasileiro. Em detrimento 
desse reconhecimento muitas foram as ações políticas que agora se 
destinavam a elas, a exemplo disso, a promulgação da Constituição Federal 
de 1988 trouxe os direitos políticos femininos ratificados, bem como 
proporcionou uma expansão nas ações positivas que englobam a mulher 
como sujeito emergente de direitos. Seu papel se modificou, e sua inserção 
na política, bem como o avanço das reivindicações feministas, resultaram 
na composição de políticas públicas e programas governamentais que 
reconheciam a necessidade de abordar essas demandas femininas de 
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forma consciente. 
A partir deste cenário, no Brasil, muitas das políticas públicas em 

vigor constituíram-se a partir do reconhecimento, por parte do Estado, 
do processo de exclusão e discriminação historicamente imposto a amplos 
grupos sociais, entre os quais, as mulheres. Esta intensa organização social 
em busca de direitos foi denominada, por algumas autoras tal como 
Heleieth Saffioti (2004), de agenda de gênero. A partir dos anos 1980 
essa agenda passou a trazer à tona temas como a violência, visando criar 
programas abrangentes que atendessem as mulheres vítimas de crimes no 
âmbito doméstico. Esse eixo pretendia auferir às mulheres atenção integral 
(jurídica, psicológica e médica), assim como criar abrigos para as vítimas. 
Através de medidas ligadas à segurança pública, originam-se as delegacias 
especializadas em crimes cometidos contra mulheres, juntamente com a 
aplicação de medidas repressivas e preventivas desses crimes que fossem 
mais efetivas no combate à violência de gênero (BANDEIRA, 2014).

As demandas feministas foram se materializando nas instituições 
públicas, por meio de ações desenvolvidas de forma transversal e executadas 
por várias estruturas da própria administração, nas quais se apoiam à 
perspectiva de reverter as desigualdades ainda persistentes brasileiras. A 
partir da criação da agenda de gênero, a contribuição dos movimentos 
sociais e feministas foi decisiva para a consolidação de conquistas em 
vários setores governamentais. Nesse sentido, a participação política 
também foi ampliada, uma vez que o Estado brasileiro tem promovido a 
democratização das suas relações com a sociedade por meio da viabilização 
de espaços de diálogo e de participação, entre eles: fóruns, conferências, 
consultas públicas; dentre outros mecanismos que possibilitaram que as 
vozes femininas fossem ouvidas (BANDEIRA, 2014).

No caso das políticas públicas para mulheres, um marco 
significativo no desencadeamento de um arranjo institucional capaz de 
desenvover uma estrutura de políticas públicas com tal finalidade foi a 
criação da Secretaria de Política para Mulheres – SPM, da Presidencia 
da República, no ano de 2003. Desde sua criação, a SPM passou a 
desenvolver uma série de Conferências e cartilhas informativas, dissipando 
conceitos de igualdade de gênero e permeando o espaço nacional com 
mecanismos de enfrentamento à cultura patriarcal. Ao longo dos primeiro 
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anos, suas ações receberam um número significativo de investimentos 
para a ampliação dos serviços e criação de outros novos, como Centro 
de Referência de Atendimento às Mulheres; Defensorias da Mulher; 
Serviços de Responsabilização e Educação ao Agressor; Promotorias 
Especializadas; além da construção de Redes de Atendimento às mulheres 
em situação de violência (MENUCI, 2018). 

Muito embora esse órgão tenha se modificado em resultado do 
novo governo do presidente Jair Bolsonaro, a nova pasta se denomina 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a qual 
supostamente se designa para as mesmas questões que a SPM. Para que 
haja a criação de espaços de gênero e políticas públicas não-generalistas 
que foquem o sujeito mulher como objeto central de políticas públicas de 
gênero é preciso que exista a representação feminina na política do país, 
para avistar o panorama das mulheres na política no próximo capítulo 
serão demonstrados quantitativos que refletem essas atuações.

4 O aumento do número de mulheres eleitas e a crescente representação 
feminina na política

O desenvolvimento da pesquisa se deu a partir da busca de 
informações públicas disponíveis nos sites do Tribunal Superior Eleitoral 
onde constam todos os dados acerca das eleições que ocorreram no final 
do ano de 2018, tal como o número total de candidatos, o número de 
eleitores, os eleitos e os dados que recaem sobre as mulheres como o 
número de mulheres eleitas para os cargos de Senadoras, Deputadas 
Estaduais e Deputadas Federais para os mandatos que se iniciavam em 
janeiro de 2019. O objetivo da análise foi averiguar a efetividade da Lei 
de Cotas, um dos focos desse trabalho, e posteriormente averiguar se a 
representatividade feminina no rol político vem crescendo no país. 

Inicialmente apresenta-se o número de eleitores no país: conforme 
os dados do Cadastro Eleitoral haviam 147,5 milhões de eleitores votantes 
em 2018, sendo que 77 milhões de pessoas nesse universo eram mulheres, 
ou seja, mais da metade de eleitores recaiam sobre a parcela feminina. 
O número de mulheres que se candidataram (e tiveram sua candidatura 
homologada) para concorrer a cargos políticos nas eleições foi de 9.204 
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em um universo de 29.126 candidatos, ou seja, 31,6% dos candidatos 
eram mulheres. Das 9.204 vagas, 290 mulheres foram eleitas para cargos 
públicos, resultando em um aumento de 52,6% se comparado ao ano de 
2014 (TSE, 2019). 

Em um comparativo dentre as casas, na Câmara dos Deputados, 
de um total de 513 eleitos, no ano de 2014 foram eleitas 51 mulheres, já 
no ano de 2018 o número subiu para 77. Quanto ao Senado Federal 7 
mulheres foram eleitas senadoras nas últimas eleições, o mesmo número 
de 2010 visto que em 2014 não foram eleitos 54 senadores como de 
costume, utilizando-se o ano de 2010 para se ter um comparativo entre 
o mesmo número de vagas. Na Assembleia Legislativa, para o cargo de 
Deputados Estaduais de 1.059 eleitos, em 2014 119 foram mulheres 
e 161 foi o número de mulheres no ano de 2018, também ocorrendo 
aumento significativo delas (TSE, 2019). Abaixo a tabela demonstra por 
amostragem os números e as porcentagens correspondentes:

Tabela 1 - Amostragem os números e as porcentagens

Vagas por 
cargo

Número 
de mulheres 
eleitas em 

2014

Número 
de mulheres 
eleitas em 

2018

Porcentagem 
das mulheres 

eleitas em 
2014

Porcentagem 
das mulheres 

eleitas em 
2018

Câmara dos 
Deputados 

513

51 77 9,9% 15%

Senado 
Federal 54

- 7

Deputados 
Estaduais 

1.059

119 161 11,2% 15,2%

Fonte: Tabela confeccionada pelas autoras (2019).

Diante dos resultados apresentados acima, em um primeiro plano 
os números de mulheres eleitas parecem exíguos, muito embora se tenha 
um aumento de mulheres eleitas em todas as casas. Essa participação 
reduzida pode ser atrelada às razões históricas da exclusão das mulheres 
da política que diante do confinamento nos espaços privados, apontado 
no primeiro capítulo dessa pesquisa, as tarefas domésticas ainda recaem 
sobre as mulheres, fazendo com que a política seja uma segunda atividade 
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nas vidas femininas. A partir da constituição do patriarcado como forma 
de organização social, se instaura a dicotomia pública/privada, ditando 
sobre a mulher os locais onde ela pode ou não atuar, acarretando, 
ainda, em uma consequente subordinação, opressão e discriminação das 
mulheres dos espaços políticos, o que justifica nos números diminutos 
(PATEMAN, 1993).

Obviamente a Lei de Cotas de Gênero tem auxiliado no alcance 
das mulheres em cargos políticos, contudo, desde a redemocratização 
do país em 1988 a Constituição Federal contém diversos comandos no 
sentido de incentivar o ingresso das mulheres no espaço da política com 
vistas a promoção da representatividade de gênero nos espaços de poder. 
Desde 1988 é possível identificar uma intensa agenda de gênero que 
nasce com a CF e que intenta posicionar a mulher também no espaço 
público. O que fica evidenciado é que ainda há um longo caminho a ser 
percorrido em busca da paridade política. Tal fato apresenta um certo 
paradoxo, inicialmente se avistam um suposto empoderamento das 
mulheres, a ponto de viabilizar sua participação política e o aumento dos 
números de mulheres eleitas, contudo, ao números ainda se mostram 
baixos se comparados ao número de homens em cargos políticos quando 
se avista que mais da metade dos eleitores são mulheres. 

Isso se deve ao fato de que a estrutura patriarcal se sustenta a 
partir da perpetuação de estereótipos de gênero, que legitimam e mantém 
a divisão do poder a partir da lógica sexista, racista e classista. Tais 
estereótipos de gênero se unem a papéis sociais que diferencia espaços de 
homens e mulheres, são um dos fatores mais significativos no cerceamento 
da atuação das mulheres na política. Essas concepções históricas foram 
trazidas ao campo político moderno e são utilizadas por agentes contrários 
à participação feminina para lhes retirar o poder anteriormente dado com 
a Lei de Cotas (VERDADE, 2013). A crença na inferioridade feminina 
foi trazida até os dias atuais e interfere diretamente na capacidade de 
atuação das mulheres que desejam adentrar no rol político, ou até mesmo 
as pautas trazidas por mulheres devem conter um certo tipo de demanda, 
sempre abarcando o cuidado e a reprodução feminina, dois atributos 
ligados exclusivamente ao gênero.

Diante dos números do TSE se percebe que mesmo após a criação 
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da Lei de Cotas a participação feminina na esfera pública é rodeada 
por uma série de elementos que fazem com que as mulheres ainda 
sejam parcela irrisória na política. Nessa mesma linha de pensamento, 
a divisão sexual do trabalho também é outra forma eficaz, antiga e 
excludente utilizada para exilar as mulheres do cenário público. Essa 
divisão corrobora a dicotomia público/privado a qual a mulher ainda 
está inserida, mesmo tendo o movimento feminista quebrado barreiras 
significativas (PINHEIRO, 2006). A exemplo disso, na maioria das casas 
brasileiras, as tarefas domésticas raramente são compartilhadas, ficando 
sob exclusiva responsabilidade das mulheres. Segundo o Ipea (2016, p. 
37), 

Nos domicílios, conforme aumenta o número de filhos, menor 
é a proporção de homens que cuidam dos afazeres domésticos. 
Nas famílias com nenhum filho, 54,6% dos homens e 94% das 
mulheres se dedicam a estas atividades. Nos domicílios com cinco 
filhos ou mais, são apenas 38,8% dos homens, para 95,7% das 
mulheres cuidando destes afazeres. […]. Apenas a posse de máquina 
de lavar impacta o número de horas despendidas nesta atividade: as 
mulheres que a possuem dedicam 25,4 horas semanais, passando 
para 28,2 horas quando não têm acesso a este bem, e os homens, 
de 10,1 para 11,6 horas. 

 Esse cenário devastador demonstra que a mulher que almeja buscar 
uma candidatura, além de manter um trabalho remunerado, precisar 
laborar em casa, sendo a principal responsável pelas tarefas domésticas 
de cuidado. Somando-se a isso, essa mulher ainda precisa se adequar 
a agenda partidária, cuja participação no partido é majoritariamente 
composta por homens que não precisam enfrentar essa realidade. Neste 
sentido, a mulher necessita participar dos espaços políticos, mas para que 
se seja eleita, deve preencher um estereotipo de mulher “mãe, esposa, 
bonita bem vestida, que saiba se comportar” (VERDADE, 2013, p. 
107). O ideário de mulher perfeita perfaz o perfil das candidatas que 
conseguirão se eleger, isso porque as mulheres que fogem de padrões 
sociais são consideradas radicais, inconstantes, e inconfiáveis, e desse 
modo inadequadas ao espaço patriarcal da política. 

Um breve comentário que merece ser destacado é que o perfil de 
muitas mulheres eleitas nas eleições de 2018 é um perfil de militância 
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feminista. As novas mulheres eleitas estão saindo do estereótipo de 
mulher do lar e boa mãe e estão assumindo um papel menos conservador 
e mais radical que engloba agora a definição de feminista, característica 
essa anteriormente desprezada tanto pelas mulheres como pelos partidos. 
Alguns nomes que apontam para esse novo cenário são: Joênia Wapixana 
- primeira mulher indígena a ser eleita para um cargo na Câmara; Erica 
Malunguinho - mulher negra e trans; Talíria Petrone - professora, negra, 
ativista feminista e LGBT (voz ativa contra a impunidade da morte 
de Marielle Franco); Renata Souza/Mônica Francisco/Dani Monteiro 
- ex assessoras de Marielle; Sâmia Bonfim - ativista feminista dentre 
outras minorias; Olívia Santana - militante do movimento de mulheres 
negras na Bahia; Fernanda Melchionna - feminista, luta pelos Direitos 
Humanos. Ainda há mandatos coletivos, como por exemplo, o “Juntas”, 
“Bancada Ativista”, dois grupos que também lutam por minorias e por 
pautas feministas;

Esses novos nomes podem ser um indicativo de que a política 
feminina está se modificando. Outro fator de relevância nessa mesma 
temática é que, Para Miguel e Biroli (2011), por muito tempo a mídia 
contribuiu negativamente na construção da imagem feminina, fazendo 
com que pareça estranho ter mulheres na política quando essas não 
atuam no rol doméstico, sendo boas mães, esposas ou filhas. Contudo, a 
contrariedade reside no fato de que a atuação no privado, por si só retira, 
ou ao menos diminui em grande monta a possibilidade de as mulheres 
alcançarem altos cargos de poder dentro do público.

As reportagens apresentam a confirmação do “pertencimento” da 
mulher à vida privada ao colocar a condição de mulher solteira 
como um estigma e uma razão para a atuação política. Por outro 
lado, a vida política pode, ao mesmo tempo, constituir a exceção 
que justifica a ausência na vida doméstica e que pode levar ao fim 
do casamento. É o caso de Emília Fernandes, que foi senadora e 
posteriormente, ministra da Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres. Em seu perfil, ao ser eleita senadora pelo PTB do 
Rio Grande do Sul aos 45 anos, estão as informações de que 
“não cozinha”, “não faz as compras do supermercado” e “não 
cuida da casa”. (Época, 19 out. 1994, p.42). Seis anos depois 
uma reportagem da mesma revista sobre a conquista de posições 
de destaque e de poder por mulheres brasileiras fala da presença 
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de Fernandes na Mesa Diretora do Senado. Entre referências às 
maquiagens e roupas, menciona que a Senadora “é tão devotada 
ao mandato que viu ruir o casamento de 31 anos” (MIGUEL; 
BIROLI, 2011, p. 173-174).

Portanto, a imagem das mulheres políticas, bem como seu status 
dentro do privado, ainda são aspectos basilares para avaliar sua conduta 
na área pública. O sucesso na política poderia implicar o fracasso na 
vida familiar. Obviamente, cabe destacar que o mesmo não ocorre no 
que tange aos homens, para os quais a atuação no âmbito doméstico 
pouco ou nada interfere na sua avaliação política. E esta lógica é utilizada, 
muitas vezes, pelos próprios partidos políticos que, em sua estruturação 
patriarcal interna auxiliam de forma diferenciada seus candidatos, em 
virtude da sua “importância”, “liderança” ou capital político. 

José Alves (2010, p. 24), referindo-se sobre a pouca participação 
feminina, relata que tal ocorrência não é pela falta de mulheres aptas para 
concorrer nas eleições, mas tudo depende “do modo que os partidos são 
organizados: ‘Eles são controlados por homens, que dão pouco espaço para 
as mulheres estruturarem suas campanhas’”. Nesse ínterim, os próprios 
partidos favorecem o masculino, proporcionando maior visibilidade e 
empreendimentos econômicos que facilitam a campanha. Desse modo, 
ressalta-se que “os partidos selecionam os candidatos, comandam 
as campanhas, seus tópicos e questões programáticas, organizam os 
representantes em bancadas” para que ocorra o processo representativo 
(VERDADE, 2013, p. 89). Diante dessas asserções, conclui-se que os 
partidos são estruturas com objetivos bem definidos e, muitas vezes, esses 
objetivos não enfocam a mulher.

Esta priorização partidária às campanhas masculinas tem como 
fator relevante de atuação a questão econômica. Conforme Clara Araújo 
(1999) já afirmava, fatores econômicos são os aspectos basilares para que as 
mulheres não sejam direcionadas para o público. De acordo com Verdade 
(2013), os investimentos do TSE, conforme a transparência dos dados 
eleitorais, apontam que os recursos utilizados nas campanhas eleitorais 
refletem que os indivíduos que arrecadam mais recursos econômicos 
são eleitos com mais facilidade, os dados também demonstram que as 
mulheres arrecadam infinitamente menos recursos que os homens. As 
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tarefas primordiais de uma campanha, como montar um comitê, se 
comunicar com o eleitor, apresentar propostas, divulgação de ideias, 
demandam dinheiro, e se o candidato não dispuser desses recursos, com 
certeza não será eleito.

Além da questão financeira, Araújo (1999) destaca a existência 
de uma espécie de processo seletivo definidor de quem poderá ou não 
promover uma candidatura. Neste processo, a própria burocracia 
que integra o pedido de candidatura desestimula muitas mulheres, 
especialmente em cidades pequenas do interior: o período pré-candidatura 
requer registro e oficialização de um candidato, para isso, precisa-se de 
assistência jurídica para lidar com os trâmites legais e burocráticos. Como 
resultado dessa burocratização, os índices de reprovação de registros de 
pré-candidatos são mais altos entre as mulheres do que os candidatos 
homens.

Em que pese a Lei de Cotas ser uma facilitadora da entrada 
feminina no rol público, a política em si oferece mecanismos de controle 
de “quais” mulheres estarão aptas a participar do jogo de poder e quais 
estarão banidas deste jogo. Mulheres que se proponham a defender pautas 
progressistas, tais como a igualdade de gênero e a paridade de participação 
e de direitos entre homens e mulheres, e que tenham como pressuposto 
a alteração da lógica de poder e do status quo, por vezes acabam barradas 
do espaço político e dificilmente conseguem espaço e capital político 
suficientes para serem eleitas. 

O capital político, neste sentido, constitui outro elemento 
fundamental para a exclusão das mulheres de vitórias em processos 
eleitorais. O capital político, segundo Miguel (2014), é um mecanismo 
pelo qual se identifica uma pessoa que participa da área política, atuando, 
propondo mudanças, representado indivíduos, explanando discursos, 
enfim, modificando a sociedade para um grupo de pessoas que é 
representado por alguém que já integra o espaço público. Partindo da 
premissa de que as mulheres foram consideradas inferiores e submissas 
durante séculos, o capital político é realmente um atributo que não é 
avistado na mulher. Considerando que o capital como um acúmulo de 
vivências políticas, se a mulher não possui atuação dentro desta área, 
com certeza será difícil que ela seja eleita, ou que consiga se destacar no 
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partido que engloba. 
Neste sentido, Miguel (2014) ratifica a posição aqui defendida, 

de que a desigualdade de gênero atinge o capital político de tal forma que 
retira das mulheres a possibilidade de atuação no público. Isto porque, 
no rol público, as mulheres também precisam adquirir influências para 
movimentar o “jogo”. A obtenção de capital político e relações mútuas 
de apoio requerem sua introdução em atividade de evidência no partido. 
Para tanto, existem temas a serem defendidos e debatidos, e os temas 
representativos para mulheres não acumulam capital político, tampouco 
às levam a serem aprovadas por todos. 

A par disso, muitas mulheres em busca de capital político escolhem 
como bandeiras eleitorais temas menos polêmicos e mais aceitos pela 
lógica patriarcal. Mais do que isso, mulheres que adentram na política, 
para serem eleitas e terem sucesso, acabam muitas vezes se adaptando 
à estrutura patriarcal da política, e não modificando-a, tal como se 
esperava inicialmente. Tais mulheres apenas reproduzem o modo de 
fazer política masculino e autorizado pelo patriarcado, não apresentando 
uma capacidade de atuação que possa repercutir significativamente 
na qualidade de vida e empoderamento das demais mulheres de sua 
comunidade.

Deste modo, torna-se possível compreender o aparente paradoxo 
anteriormente citado: o suposto empoderamento de mulheres, inclusive 
na vida política, a ponto de serem eleitas, e a aparente desvalorização 
da necessidade de políticas públicas de igualdade de gênero e de 
empoderamento de outras mulheres enquanto grupo. Muitas vezes, 
mulheres, mesmo que adentrem em espaços privilegiados de poder 
político, não compreendem ou não enxerguem prioridade na implantação 
e efetivação de políticas públicas para mulheres, pois sua atuação apenas 
reproduz a ordem vigente, e somente enquanto tal, seu espaço na política 
é construído e viabilizado e autorizado. 

5 Considerações finais

Diante do que a pesquisa intentou demonstrar, conclui-se a 
investigação acreditando que a desigualdade de gênero encontrada no 
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período contemporâneo, de um modo geral, faz com que as mulheres 
reivindiquem cada vez mais por paridade, tendo a necessidade de 
comprovar sua capacidade diante do mundo público, para que então seja 
possível alcançar locais já conquistados pelos homens. Em análise à Lei de 
Cotas, conclui-se que de acordo com os números expostos ela apresenta 
índices positivos. Embora possam parecer inexpressivos, de algum modo 
os números vêm aumentando, respondendo o problema de pesquisa de 
que a Lei proporcionou uma maior participação política as mulheres. A 
representatividade feminina é, com certeza, o elemento chave da mulher 
na política. Sendo a sociedade brasileira um composto de sujeitos plurais, 
muitos que já se encontram em situação de poder atuam de modo a 
favorecer seu grupo de reconhecimento, o dever da mulher na política, 
acredita-se, é proporcionar a representatividade das que mais precisam de 
atenção.

A pesquisa realizada demonstra que não basta adentrar na 
política, mais do que participar desse núcleo, é imperioso deter 
representatividade na participação buscando demandas femininas. 
Embora os números venham crescendo, muitos são os argumentos que 
justificam as dificuldades encontradas pelas mulheres para se inserir e 
permanecer na área pública. Inicialmente, a crença na inferioridade 
feminina é uma das razões que desestimula a entrada delas em um âmbito 
preponderantemente masculino. A divisão sexual do trabalho, a qual 
designa a dupla jornada feminina retira da mulher as forças necessárias 
para aprimorar suas habilidades políticas, bem como crescer dentro desse 
espaço. A carência de tempo livre faz com que elas detenham menor 
capital político e consequentemente sejam menos votadas, ainda, elas 
possuem menor espaço na propaganda política e recebem menor atenção 
dos partidos que compõem. 

A partir de tudo que foi demonstrado nessa pesquisa, 
lamentavelmente, os resultados apontam que as mulheres ainda não atuam 
livremente no âmbito público e precisam de muito esforço para modificar 
a situação social através do político. A representatividade ainda é carente, 
mulheres eleitas, em sua maioria, não atuam para outras mulheres, 
resultando em uma total falta de amparo e descaso, corroborando que 
ainda é necessário que ocorra a conquista de prerrogativas que possibilitem 
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mais paridade. A desigualdade de gênero ainda permeia a sociedade, desse 
modo, é preciso desconstruir a cultura patriarcal trazida até a atualidade 
para que seja possível viver/atuar em uma sociedade menos desigual e que 
aufira aos sujeitos direitos políticos e sociais paritários. 

Sendo assim, a reprodução do modo masculino de fazer política 
acaba sendo evidência, mesmo quando envolve a participação política 
das mulheres, de modo que, nem sempre a eleição de mulheres repercute 
diretamente nas necessidades femininas. Como já afirmava Simone de 
Beauvoir, em 1980, “não se nasce mulher, torna-se”. Adaptado ao estudo 
aqui realizado, poderíamos afirmar, 30 anos depois, que ainda hoje não 
basta ser mulher na política para poder representar as mulheres. Mais do 
que simplesmente mulheres, a política necessita de mulheres dispostas a 
alterar o modo tradicional e patriarcal de fazer política, e cuja atuação 
possa repercutir positivamente na promoção da paridade participativa e 
de direitos para todas as mulheres de sua sociedade.
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A SITUAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PENAL: 
COMPLEXIDADE, RISCO, PODERES E O ÔNUS 

DA PROVA

Luís Gustavo Durigon
Raquel Buzatti Souto

1 Considerações iniciais

A temática da presente pesquisa é a análise das relações que 
se estabelecem entre os sujeitos processuais atuantes no 

processo penal brasileiro. Tendo como objetivo dissecar esses vínculos, 
questiona-se a teoria da situação jurídica processual como suporte teórico 
adequado e avançado para observar um fenômeno tão complexo, na 
medida em que não se ignora a existência e a presença dos micros poderes 
sempre atuantes em matéria punitiva. A hipótese que se levanta é de 
que a teoria da situação jurídica processual tem a capacidade de analisar 
não só as chances e oportunidades que estão à disposição dos sujeitos 
processuais, mas sobretudo tem a capacidade de operar com a questão do 
risco processual, o que permite uma melhor adequação de um tema tão 
pertinente que é o ônus da prova em matéria processual penal. Diante da 
formulação da hipótese, adotou-se um método de abordagem hipotético-
dedutivo, pautando a técnica de pesquisa pelo tipo bibliográfico e 
exploratório.

2 A situação jurídica processual penal e a microfísica do poder: os 
vínculos dos sujeitos e a difusão dos poderes

Por que razão é pertinente verticalizar o presente artigo justamente 
no ponto relacionado à situação jurídica processual? Qual a importância 
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dela para a perspectiva construtivista do processo penal brasileiro?
Entende-se que a importância consiste, entre outros aspectos que 

aqui serão abordados, em observar quais são os verdadeiros vínculos que 
unem os sujeitos processuais e quais os poderes que neles estão embutidos.

Quando o acusado deixa de ser mero objeto do processo, a 
relação jurídica processual assume nova faceta, pois passa a ser analisada, 
também, sob a perspectiva dos direitos das partes, sobretudo do sujeito 
passivo, bem como das faculdades, encargos e obrigações. Daí porque 
os teorizadores do nazismo se preocuparam em negar a sua existência 
(TORNAGHI, 1987, p. 11).

Não nos interessa os vínculos e os poderes do “senso comum 
teórico”, tampouco da relação jurídica do processo civil, ainda que seja 
pontual neste universo epistemológico a obra de Oskar Von Bülow 
(1964), que não ficou circunscrita tão somente à esfera privatista.

Novamente, vem à tona esta questão da autonomia do processo 
penal. Isso porque, o processo penal precisa ser observado a partir de suas 
categorias jurídicas próprias, de sorte que a relação jurídica do processo 
civil não é a mesma do processo penal, notadamente pela função do juiz 
e do vínculo que deve ser estabelecido com o sujeito passivo1 que, no 
processo civil, não está orientado – ao menos necessariamente – pela 
observância dos direitos fundamentais, da Constituição Federal e até 
mesmo pelos Tratados Internacionais de Direitos Humanos dos quais o 
Brasil é signatário. Nessa perspectiva, vale sublinhar:

[...] a doutrina da chamada relação processual tem, para nós 
penalistas, um grave pecado de origem: é doutrina formulada na 
Alemanha para a interpretação e sistematização de alguns princípios 
próprios do direito civil. Daí a dúvida acerca da possibilidade 
de transplantá-la para o processo penal, que, por sua estrutura, 
destino e, mais especificamente, pela natureza dos interesses que 
nele se debatem, assume feição específica, completamente diversa da 
que tem o processo civil. (TORNAGHI, 1987, p. 23) (grifo nosso).

No processo penal a triangulação da relação processual se 
estabelece com vínculos e feições diferentes. Ou seja, o seu movimento 

1 No processo penal, também, com a obrigatoriedade de o juiz orientar o réu quanto à 
oportunidade de utilização do direito constitucional ao silêncio.
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ocorre de forma diversa de uma relação privatista, em que pese ter a 
mesma unidade por onde se desenvolve a relação processual, como bem 
aponta Tornaghi (1987, p. 46):

A relação jurídica-processual penal tem aspecto próprio que a especifica 
dentro do gênero das relações jurídicas e que a distingue da relação 
jurídica-processual civil. Distingue-se da relação jurídica-processual 
civil pela forma de constituir-se, pela função dos sujeitos, pela 
natureza dos interesses, pelos efeitos, etc. (grifo nosso).

Diversas são as teorias que estudam os vínculos que unem os 
sujeitos e que acabam explicando a natureza jurídica do processo. No 
Brasil, (LOPES JÚNIOR, 2010, p.87) foi quem sistematizou tais teorias, 
tendo como horizonte os aportes de Aragones Alonso (1997, p. 197), 
distinguindo-as basicamente em três grandes grupos, a saber:

1°) teorias que utilizam categorias de outros ramos do direito;
2°) teorias que se utilizam de categorias jurídicas próprias;
3°) teorias mistas.
O primeiro grupo comporta as teorias de direito privado2 (processo 

como contrato, processo com quase contrato, processo como acordo); e 
as teorias de direito público3 (processo como serviço público – Jèze e Duguit, 

2 Conforme aponta Aragones Alonso, a teoria do processo enquanto contrato, tem suporte 
no Direito Romano, durante a época do Intermédio, tendo sido trabalhada pela doutrina 
francesa dos séculos XVIII e XIX, sendo o processo um autêntico contrato entre as 
partes pelo qual se fixam os pontos dos litígios dos quais surgem os poderes do juiz. Já o 
processo como quase contrato, parte da ideia da vontade tácita ou presumida das partes, 
ao passo que o processo como acordo pauta-se pelo critério da igualdade da atividade das 
partes perante o juiz, o verdadeiro caráter do processo. Ver, nesse sentido, ARAGONES 
ALONSO, op. cit., p. 208.

3 Quanto às teorias de direito público, conforme se percebe, daremos maior ênfase à 
teoria do processo como relação jurídica processual, tendo em vista que ainda é uma 
das teorias mais aceitas na contemporaneidade, conforme será destacado no corpo 
do texto. Cabe, aqui, referendar alguns breves aportes sobre a teoria do processo como 
serviço público e o processo enquanto instituição. Para a primeira, calcada em uma 
concepção francesa do processo enquanto serviço público, as diversas funções do Estado, 
notadamente a função jurisdicional devem ser caracterizadas e diferenciadas, em uma 
perspectiva formal, pela qualidade dos órgãos. Por sua vez, uma perspectiva material 
analisa o processo segundo a natureza dos atos realizados. A teoria está embasada na 
análise do ato jurídico, indispensável para qualquer estudo jurídico, entretanto, tendo 
como ponto de partida uma mesma base e um mesmo espírito, diferenciando-se, pois, a 
função jurisdicional das funções legislativas e administrativas. Há ainda, no que tange às 
teorias de direito público, o processo enquanto instituição – Guasp. Segundo Aragones 
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processo como instituição – Guasp e processo como relação jurídica – Oskar 
von Bülow).

No segundo grupo, encontramos as teorias que utilizam categorias 
jurídicas próprias4, tais como o processo como estado de ligação e o processo 
como situação jurídica.

E o terceiro grupo, apresenta as teorias mistas5, tais como a teoria 

Alonso, o processo deve ser visto como um conjunto de atividades relacionadas entre si 
com um vínculo unitário, ao qual se aderem as diversas vontades particulares dos sujeitos, 
havendo dois elementos fundamentais a saber: as ideias objetivas e comuns, originárias do 
direito público; e as vontades particulares, originárias do direito privado. Seus elementos 
fundamentais são voltados para a satisfação de uma pretensão. O processo apresenta os 
mesmos elementos de toda a instituição jurídica tais como: I) respeito aos sujeitos; II) 
respeito ao objeto (o processo responde a um esquema objetivo comum); III) respeito às 
atividades, notadamente: a universalidade, permanência e elasticidade. Ver, nesse sentido, 
ARAGONES ALONSO, op. cit., p. 217-231.

4 O processo como estado de ligação parte de ideia de Kisch de que, entre as partes 
do processo, não existe nenhuma relação jurídica, uma vez que somente alguns atos 
processuais podem gerar um estado de ligação (Zustand der Gebundenheit). O ato 
judicial adquire força vinculatória entre as partes e, por sua vez, a atividade de cada uma 
das partes pode ligar ao adversário, ao julgador e ao próprio atuante, sendo que a mais 
importante delas está contida na demanda, que une todos os sujeitos. Esta é a ligação que 
pode ser denominada como relação jurídica, ligação esta que mais se fortalece quando 
o procedimento avança. A outra teoria, o processo como situação jurídica, tendo em 
vista a sua notoriedade no campo dogmático processual, será tratada no corpo do texto, 
conforme já referido anteriormente. Ver, nesse sentido, ARAGONES ALONSO, op. cit., 
p. 234.

5 Tal como o nome refere, as teorias mistas conciliaram – principalmente – as teorias da 
relação jurídica com a teoria da situação jurídica. A teoria da vontade vinculatória 
autárquica da lei exposta por Podetti, rechaça a doutrina da relação jurídica processual, 
orientando-se pela filosofia do direito de Stammler. Encontra na vontade vinculatória 
autárquica da lei, manifestada por intermédio do juiz, os vínculos existentes no processo.  
Isso explica os nexos, entre cada parte, e o juiz e de uma parte com a outra. Existem, pois, 
conexões voluntárias, ligações desejadas pelas quais se desenvolve a verdadeira relação 
processual. A vontade vinculatória da lei passa a substituir a autonomia de vontade 
das partes. Por outro lado, a teoria do processo como relação que se desenvolve em 
situações tal como explica Alsina, influenciado pelo trabalho de Calamandrei dedicado 
a memória de Goldschmidt e Liebman, uniu as concepções de estática e dinâmica da 
relação processual. Para o autor, a conceito de relação jurídica considera o processo em 
seu aspecto estático como o conjunto de faculdades e deveres que vinculam as partes com 
o propósito comum de obter uma sentença que decida o litígio, ao passo que a situação 
jurídica considera o processo em seu aspecto dinâmico, que leva em consideração as 
distintas posições dos sujeitos processuais, que melhoram ou pioram a esperança de 
uma sentença favorável, na medida em que cumpram ou deixem de cumprir com as 
cargas processuais que constituem seus deveres e faculdades. Por fim, o processo como 
entidade jurídica complexa constitui uma pluralidade de elementos (atos, situações, 
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da vontade vinculatória autárquica da lei, processo como relação que se 
desenvolve em situações e o processo como uma entidade jurídica complexa.

Ainda que seja interessante pontuar a posição de cada uma das 
teorias relacionadas à relação processual, o objeto de nossa pesquisa ficará 
circunscrito às teorias do processo como relação jurídica – Bülow (1° grupo) 
e o processo como situação jurídica – Goldschmidt (2° grupo), uma vez que 
são as teorias que tiveram maior aceitação e que ainda hoje influenciam a 
dogmática processual penal. 

Isso porque a obra de Bülow colocou o pensamento processual 
da Alemanha em um lugar de vanguarda na história epistemológica 
processual, a ponto de ser denominada como a “época de ouro do 
processualismo alemão” devido à importante contribuição do autor para 
a fundamentação científica do direito processual, notadamente a partir 
de sua clássica obra denominada Excepciones Procesales y Presupuestos 
Procesales.

A obra de Bülow - com influência no direito processual brasileiro 
-  é escrita em um período (século XIX) marcado por um forte culto 
à ciência, assumindo um lugar de destaque no campo epistemológico 
processual, principalmente por expressar uma ideia científico-processual 
inovadora.

Nesse contexto, o processualista alemão contribuiu decisivamente 
para a autonomia e independência do processo6 ao conceituar a relação 

relações diversas) que constituem uma unidade, uma vez que tais elementos estão 
intimamente coordenados. Para Foschini, a combinação entre a pluralidade e a unidade 
permite a possibilidade de conceber o processo como uma entidade jurídica complexa, 
cuja natureza jurídica depende da natureza dos elementos que se combinam, ou seja, 
dependendo se é adotado a caráter abstrato (aspecto normativo) ou concreto (aspecto 
estático) ou concreto, mas dinâmico (ato jurídico complexo). Para o autor, do ponto de 
vista abstrato normativo, o processo é uma relação complexa; do ponto de vista concreto 
estático uma situação jurídica complexa e do ponto de vista concreto, porém dinâmico, 
um ato jurídico complexo. A situação jurídica, o ato jurídico e a relação jurídica não são 
outra coisa do que três aspectos de uma mesma realidade jurídica. Ver, nesse sentido, 
ARAGONES ALONSO, op. cit., p. 253. 

6 Em que pese Bülow ter escrito as Excepciones Procesales y Presupuestos Procesales 
com ênfase na relação jurídica de natureza privada, sua obra também foi um marco para a 
processualística penal. Não há aqui contradição com o que aduzimos em itens anteriores, 
no sentido de buscarmos as categorias jurídicas próprias do processo penal, uma vez 
que, conforme o próprio Bülow aduz ao final do prólogo de sua obra “en caso de que las 
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jurídica, visualizando a sua existência tão somente no campo processual, 
como sendo uma relação de direitos e obrigações recíprocas entre as partes e 
o juiz.

Nesse aspecto, tem-se a primeira grande contribuição de Bülow 
à processualística, na medida em que introduziu o conceito de partes, 
possivelmente influenciado pelo movimento iluminista, dando ao acusado 
uma nova conotação, pois ele começa a ser tratado – ao menos no plano 
formal – como um sujeito de direitos, e não apenas um mero expectador 
da atuação da máquina estatal punitiva, condição que se manifesta nos 
próprios vínculos formados pela relação jurídica processual.

Ao lado do conceito de partes, segundo Bülow, a relação jurídica7 
assume um caráter público, uma vez que se estabelece entre as partes e os 
funcionários do Estado encarregados da administração da justiça, sem 
qualquer conteúdo privatista e de direito material, consoante destaca:

Que se trata de una relación jurídica pública, ya que los derechos 
y las obligaciones procesales se dan entre los funcionarios del 
Estado y los ciudadanos; la función procesal se lleva a cabo por 
funcionarios públicos y la actividad de las partes se tiene en cuenta 
únicamente en el aspecto de su vinculación y cooperación con la 
actividad pública (ARAGONES ALONSO, 1997, p. 206)

Nesse sentido, Bülow (1964, p.1-2) acrescenta que essa relação 
pública, com reciprocidade de direitos e obrigações entre as partes e o 
juiz, dá-se de uma forma contínua e progressiva. Nas palavras do autor, 
“el proceso es una relación jurídica que avanza gradualmente y que se 
desarrolla paso a paso”, outra característica que distingue a relação jurídica 
processual das relações de direito material.

Essa relação jurídica processual vem a ser aperfeiçoada por meio 
da litiscontestación, sendo que, a partir de então, o Tribunal assume a 
obrigação de decidir e, consequentemente, conceder a prestação 
jurisdicional, ao passo que cabe às partes a obrigação de colaborar para 
essa atividade comum. Como refere Aragones Alonso (1997, p. 206):

elementales nociones aquí desenvueltas probaran su eficacia, podrían tener importancia, 
también, para la teoría del derecho procesal criminal”.

7 Bülow não foi o primeiro a teorizar sobre a relação jurídica, pois o tema já havia sido 
tratado por Bethmann-Hollweg e Búlgaro (jurista italiano medieval). 
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La relación procesal sólo se perfecciona con la litis contestatión; el 
contrato de derecho público, por el cual, de una parte, el Tribunal 
asume la concreta obligación de decidir y realizar el derecho 
deducido en juicio, y de otra, las partes quedan obligadas, para 
esto, a prestar una colaboración indispensable y a someterse a los 
resultados de esta actividad común.

A relação jurídica processual, para Bülow, está em constante 
movimento e transformação. Tendo esses aportes como referência, passa 
o autor a preocupar-se com a validade dessa relação jurídica, ou seja, 
com os requisitos que determinam o seu nascimento, a sua existência, 
isto é, entre quais pessoas se desenvolve a relação processual, sobre que 
matéria se debruça o litígio, por meio de quais atos e em que momento 
se dá o processo. Qualquer defeito sobre uma dessas “estruturas” 
impede o surgimento do processo (BÜLOW, 1964, p. 5). A partir dessa 
estruturação teórica, Bülow acaba contribuindo com o surgimento dos 
pressupostos processuais e definindo os pressupostos de validade e existência 
do processo. Contribuiu, de igual sorte, com a criação de uma teoria das 
nulidades. 

Em suma, como refere Bülow (1964, p. 5), esses princípios 
contêm os elementos constitutivos “de la relación jurídica procesal, idea 
tan poco tenida en cuenta hasta hoy, que ni una vez ha sido designada con 
un nombre definido. Proponemos, como tal la expresión ‘presupuestos 
procesales’”, à semelhança do que o direito penal estruturou, no início de 
sua cientificidade, em relação ao tipo penal.

Com o surgimento da relação jurídica e de seus pressupostos de 
validade, o Tribunal não está vinculado tão somente a pronunciar-se 
sobre o mérito da causa posta em juízo, mas, também, sobre a condição 
de existência do próprio processo. 

Entretanto, em que pese à importância da obra de Bülow, a teoria 
da relação jurídica, paradoxalmente, acaba contribuindo para a submissão 
do contraditório, na medida em que não estabelece uma relação de 
independência entre as partes, senão de dependência e subordinação ao 
juiz, ao pretender estabelecer uma série de obrigações recíprocas entre as 
partes. Como refere Coelho Nunes (2012, p. 204):

Com base nesse pensamento e numa visão constitucional 
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democrática, pode-se afirmar que não existe entre os sujeitos 
processuais (técnicos processuais) submissão, mas, sim, 
interdependência, fazendo-se inaceitável o esquema da relação 
jurídico-processual que impõe submissão das partes ao juiz.

De qualquer sorte, em que pese não tenha lhe dado independência, 
Bülow colocou o sujeito passivo no interior da relação jurídica processuais, 
ao aduzir que “o acusado é parte integrante do processo, em igualdade de 
armas com a acusação (seja ela estatal ou não) e, como tal, possuidor de 
um conjunto de direitos subjetivos dotado de eficácia em relação ao juiz 
e à acusação” (LOPES JÚNIOR, 2010, p. 90).

Ainda que tenhamos posição diversa quanto à paridade de armas, 
especificamente pela mesma assumir um aspecto meramente formal, sem 
observar a complexa fenomenologia do poder inserida no processo penal, 
sobretudo a partir da situação jurídica processual, não há dúvida – em 
um Estado Democrático de Direito –  que o sujeito passivo é detentor 
de uma série de direitos, porém submissos a estrutura da relação jurídica 
processual.

Por mais que a teoria da relação jurídica de Bülow tenha sido um 
marco epistemológico para o processo, contribuindo com sua autonomia, 
ela não passou impune a diversas críticas, em especial a desenvolvida por 
James Goldschmidt, ao estruturar o processo como situação jurídica, 
referindo que o conteúdo da relação jurídica processual é dotado de uma 
completa obscuridade. Segundo Goldschmidt ( 1936, p. 72):

En mi libro “Prozess als Rechtslage” (El proceso como situación 
jurídica), publicado en 1925, he impugnado la teoría de la relación 
jurídica procesal. Ésta no tiene valor ninguno. Las condiciones 
formales que, según Bülow, figuran como “presupuestos” del 
proceso, no lo son en verdad, puesto que han de sustanciarse en el 
proceso mismo. Más bien son presupuestos de una sentencia sobre 
el fondo. Tampoco el concepto de la relación jurídica procesal tiene 
trascendencia con respecto a su contenido, puesto que el deber 
del Juez de conocer la querella, se basa en la obligación estatal 
de administrar justicia, y a las partes no incumben obligaciones 
procesales, ni frente al Juez, ni mutuamente.

O autor critica a existência de uma cooperação voluntária das 
partes destinada a um mesmo fim, tal como preconiza a teoria da relação 
jurídica. A partir disso, Goldschmidt estrutura a teoria do processo 
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enquanto situação jurídica, constituindo-a a partir de uma dupla natureza 
das normas jurídicas, ou seja, como “imperativos para los ciudadanos y 
medidas para el juicio del Juez” (GOLDSCHMIDT, 1936, p. 76).

A primeira concepção trata das normas jurídicas em uma 
perspectiva extrajudicial, ou seja, como determinante dos atos dos homens 
fora do juízo. Já a segunda constitui a base dos vínculos processuais 
entre as partes, ou seja, que moldam – em último termo – o conteúdo 
determinante da sentença.

A partir disso, como forma de fugir do conceito estático da teoria 
do processo enquanto relação jurídica, Goldschmidt evidencia o caráter 
dinâmico do processo e passa a analisá-lo sob a perspectiva do estado 
de guerra, que, uma vez declarada, converte os direitos em expectativas, 
podendo ser aniquilado se não for oportunamente aproveitado, ao mesmo 
tempo que pode proporcionar ao vencedor a utilização de um direito que 
não lhe corresponde. Como explica Lopes Júnior (2010, p. 92):

Essa dinâmica do estado de guerra é a melhor explicação para o 
fenômeno do processo, que deixa de lado a estática e a segurança 
(controle) da relação jurídica para inserir-se na mais completa 
epistemologia da incerteza. O processo é uma complexa situação 
jurídica, na qual a sucessão de atos vai gerando situações jurídicas, 
das quais brotam as chances, que, bem aproveitadas, permitem que 
a parte se liberte de cargas (probatórias) e caminhe em direção 
favorável. Não aproveitando as chances, não há a liberação das 
cargas, surgindo a expectativa de uma sentença desfavorável. (grifo 
nosso).

Com isso, Goldschmidt cria as estruturas de sua teoria, calcada 
nas expectativas, possibilidades, chances e cargas processuais. As expectativas 
decorrem da realização ou não de um ato anterior, prévio à formação 
do provimento e com potencialidade de gerar, consequentemente, uma 
sentença condenatória ou absolutória, expectativas essas que podem ser 
exemplificadas pela incidência de causas extintivas de punibilidade, por 
um apenamento mais (ou menos) brando, pela substituição da pena 
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, etc. Nesse sentido 
Goldschmidt (1936, p. 77):

Los lazos jurídicos de los indivíduos que se constituyen 
correspondentemente, son expectativas de una sentencia favorable 
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o perspectivas de una sentencia desfavorable. Pero a la sentencia 
precede el proceso, y puesto que es una lucha por el derecho, las 
expectativas de una sentencia favorable dependen generalmente 
de un acto procesal anterior de la parte interesada, el cual tiene 
éxito. Al contrario, las perspectivas de una sentencia desfavorable 
dependen siempre de la omisión de tal acto procesal de la parte 
interesada.

Já as possibilidades processuais são decorrentes da situação de 
proporcionar um ato de vantagem processual, ou seja, são decorrentes 
do uso ou não das chances processuais que surgem ao longo do 
desenvolvimento da situação jurídica processual, tais como o arrolamento 
ou não do número legal das testemunhas, a produção de provas 
documentais e periciais, o interrogatório do réu, entre outros.

Nesse aspecto, vale sublinhar Lopes Júnior ( 2010, p. 93) ao 
destacar que:

Tampouco incubem às partes obrigações, mas sim cargas 
processuais, entendidas como a realização de atos com a finalidade 
de prevenir um prejuízo processual e, consequentemente, uma 
sentença desfavorável. Tais atos se traduzem, essencialmente, na 
prova de suas afirmações. É importante recordar que, no processo 
penal, a carga da prova está inteiramente nas mãos do acusador, 
não só porque a primeira afirmação feita por ele na peça acusatória 
(denúncia ou queixa), mas também porque o réu está protegido 
pela presunção de inocência.

Assim, o autor alimenta o processo penal com essa importante 
concepção, ainda hoje não compreendida, ou ignorada, por muitas 
decisões judiciais que importam as categorias do processo civil e realizam 
a divisão do ônus probatório, esquecendo-se de que, no processo penal, 
ela não existe para a defesa. 

Definitivamente, não é a defesa que precisa provar a inocência, 
em que pese possa bem manejar com as oportunidades e as chances que 
lhe são dadas, como forma de minimizar a frustração de sua expectativa.

Importante referir, ainda, que a teoria da situação jurídica inseriu 
a ideia do risco, tão presente não só no interior do processo, concepção 
esta que mais se aproxima da epistemologia da incerteza. Nessa linha de 
ideias, Gloeckner (2009, p. 268) leciona:
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A teoria da situação jurídica, além de ser uma teoria própria de um 
sistema acusatório é capaz de revelar toda a incerteza que permeia 
o processo. E, desta forma, também se torna hábil a ambientar 
o processo na era do risco, da incerteza elevada ao quadrado, da 
ausência de domínio do homem sobre cursos causais hipotéticos. 
[...]. O processo, ao compor-se de decisões (direitos, obrigações e 
cargas processuais – relativos ao interesse da própria parte) opera 
no limiar do risco, da incerteza.

 O risco está presente no entorno do processo, basicamente em 
todos os setores da sociedade contemporânea, como adverte D’Avila 
(2009, p. 28-29):

Mas este esgotamento da razão técnico-instrumental como projeto 
de desenvolvimento controlável, acrescido do antes inimaginável 
poder proporcionado pela técnica, trouxe ao nosso tempo 
também um novo modelo de sociedade no qual a produção de 
riscos políticos, ecológicos e individuais escapa progressivamente 
aos órgãos oficiais de controle e proteção. Uma sociedade na qual 
o risco ocupa um lugar central e, por isso, denominada por Ulrich 
Beck de sociedade de risco. Como salienta Beck, no final do séc. 
XX, a natureza, esgotada e submetida ao homem, deixa de ser um 
fenômeno externo para constituir-se em um fenômeno interno, 
transforma-se de fenômeno dado a fenômeno produzido. Os 
processos avançados da produção passam a constituir fontes 
geradoras de graves riscos ao meio ambiente e, por consequência, à 
própria vida na terra. (grifo nosso).

Esse risco difuso no meio social e que atinge a própria vida 
humana, encontra-se presente não só no direito penal, mas também 
no processo penal. Em que pese não existir distribuição de carga para a 
defesa, é ingenuidade pensar que sobre ela não recaia nada, uma vez que 
o réu carrega consigo, desde o início da caminhada processual, o risco 
inerente do próprio processo e as consequências decorrentes do poder de 
penar. Em outras palavras: o risco da perda da liberdade.

Para Lopes Júnior (2010, p. 93) a defesa assume riscos pela perda 
de uma chance probatória. Assim, quando facultado ao réu fazer prova 
de determinado fato por ele alegado e não há o aproveitamento dessa 
chance, assume a defesa o risco inerente à perda de uma chance. 

Nesse ponto, visto que a obra de Lopes Júnior se constitui 
em um dos nossos referenciais teóricos, como bem se pode perceber, 
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assumimos o “risco” de apresentar outra óptica, que nem chega a ser 
uma divergência, em relação ao risco gerado pelo exercício do direito ao 
silêncio. Para o autor, o seu exercício constitui um risco inegável e com 
isso não concordamos. Mesmo reconhecendo que no universo prático 
isso possa efetivamente corresponder à realidade, a perspectiva teórica 
não nos permite outra alternativa.

Sustentamos isso na medida em que, se o silêncio é um direito, 
o seu exercício não pode gerar qualquer risco para a defesa. Utilizando-se 
dos aportes da teoria da situação jurídica, entendemos que o exercício do 
direito ao silêncio, assegurado constitucionalmente, só vem a gerar mais 
carga para a acusação e não risco para a defesa. 

Assim, consequência nenhuma deve gerar para o réu a utilização 
do direito ao silêncio. É claro que a questão não pode ser vista de uma 
forma cartesiana, sem destacar o entorno probatório que existe ao redor 
do interrogatório (existência ou não de testemunhas com credibilidade, 
existência ou não de outras provas, etc.), conforme o caso penal.

Em suma, o que se quer dizer é que a própria complexidade 
decorrente da dinâmica da situação jurídica8 pode evidenciar que, em 
um determinado caso penal, o silêncio possa não gerar o risco de uma 
sentença penal condenatória, notadamente quando o restante da prova 
é insuficiente e quando o réu sinaliza, em vista da conversa prévia com 
seu defensor, que não terá condições de prestar um depoimento com 
credibilidade ou com convicção. Não haverá, assim, riscos, mas, sim, 
reforço da carga para a acusação, não importando a utilização do silêncio 
em qualquer valoração negativa9.

8 Calamandrei (O Processo Como Situação Jurídica – 1927) criticou a teoria de Goldschmidt, 
em suma, pelo rompimento com a unidade do processo e pelo caráter sociológico da 
referida teoria, ao trabalhar, por exemplo, com o conceito de expectativas. Entretanto, 
o autor acabou se rendendo a teoria da situação jurídica (Um Maestro do Liberalismo 
Processual), reconhecendo sua importância e trilhando conciliação com a teoria da relação 
jurídica de Bülow. Maior aprofundamento sobre essa discussão poderá ser encontrada na 
obra de Ricardo Gloeckner. GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Risco e Processo Penal. 
Uma análise a partir dos direitos fundamentais do acusado. Salvador: PODIVM, 2009, p. 
262-267.

9 Não se está a dizer que Lopes Júnior tenha atribuído uma valoração negativa ao silêncio. 
Apenas se está a apresentar um ponto de vista minimamente diferente, ao dizer que a 
invocação do silêncio não pode gerar nenhum tipo de risco para o sujeito passivo, senão 
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Como aponta Mendes Pereira (2012, p. 230), “é inconcebível 
aceitar que a utilização de um direito individual possa resultar de um 
ônus de tal monta que seria apto a inviabilizá-lo”. 

Em relação ao silêncio, a sua utilização pode ficar limitada 
às perguntas efetuadas pelo juiz e pela acusação, possibilitando que o 
réu apresente sua defesa pessoal sem o risco da contradição, sem o risco 
de produzir “prova para a acusação”, considerando que é a partir do 
interrogatório que poderá surgir à confissão.

Ao retomarmos a questão fenomenológica do poder, precisamos 
identificá-la a partir dos vínculos da situação jurídica processual, 
diagnosticando a natureza dos elos que unem os sujeitos processuais. 

Eis uma questão pontual: a tomada de territórios processuais 
realizada pelo poder difuso da acusação, que, ao contrário do contraditório, 
supera as suas barreiras formais e difunde-se, pelos elos processuais, para o 
restante do processo, contaminando a prova, aumentando a força coativa 
da pretensão acusatória, comprometendo a imparcialidade do julgador, 
até se alojar na sentença penal condenatória e, consequentemente, na 
execução penal, elevando-se os índices da população carcerária.

Quantos e quantos casos penais são diuturnamente julgados com 
ares constitucionais tão somente com a “observância do contraditório”, 
não raras vezes exercido de forma mecânica ou por negativa geral, o que 
não atende aos anseios de um processo penal democrático, contemporâneo 
e constitucional.

Rememoramos: o réu não carrega carga nenhuma, a não ser o 
fardo psicológico do delito. Há uma complexa fenomenologia do poder, 
muitas vezes, paralelo e agregador da pretensão acusatória. Como bem 
retrata Foucault (2000, p. 8), “o que faz com que o poder se mantenha 
e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força 
que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, 
forma saber, produz discurso”. No caso em apreço, um discurso difusor 
de um escamoteado ranço inquisitivo.

Precisa-se de um processo penal justo, em contraditório pleno, 
com identidade eminentemente processual penal, crítico, constitucional, 

reforço do ônus probatório da acusação.
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democrático e convencional, que venha a funcionar como um antídoto 
ao poder de penar que por ventura ultrapasse a barreira dos limites de 
imputação. Não se pode ignorar que a situação jurídica processual é um 
locus de alojamento de micro poderes.

Como bem refere Machado (2000) em prólogo à obra de Foucault:

Rigorosamente falando, o poder não existe; existem sim práticas ou 
relações de poder. O que significa dizer que o poder é algo que se 
exerce, que se efetua, que funciona. E que funciona como uma 
maquinaria, como uma máquina social que não está situada em 
um lugar privilegiado ou exclusivo, mas se dissemina por toda a 
estrutura social. Não é um objeto, uma coisa, mas uma relação. 
(grifo nosso).

A situação jurídica processual é um ambiente propício para o 
estabelecimento dessas relações, daí porque se justifica o transbordamento 
da pretensão acusatória. O direito processual penal não pode ser um locus 
de um poder difuso, sob pena de ser utilizado como um instrumento 
de violência e afronta aos direitos fundamentais. Como refere Geraldo 
Prado (2001, p. 55), “a Constituição da República escolheu a estrutura 
democrática sobre a qual há, portanto, de existir e se desenvolver a relação 
processual penal, forçando-se, assim, a adaptação do modelo vigente 
antes de 1988”.

Não se pretende “salvar” o processo com o contraditório. 
Tampouco resolver um problema complexo com um único sinalizador. 
Mas evidenciado já está que se precisa cultuar melhor a matriz - 
constitucional -  condutora do processo penal contemporâneo.

Nessa linha de pensamento, é preciso destacar o amor ao 
contraditório Lopes Júnior (2010, p. 204), na medida em que - sem 
ele - não existe processo, pois se trata de seu princípio reitor. Amor ao 
contraditório porque a contemporaneidade vem marcada, justamente, 
pela falta de amor, dando lugar ao poder e à intolerância, preço muito 
caro que é pago pelo sujeito passivo do processo penal.

É possível pensar o amor ao contraditório como algo emancipatório, 
com um conteúdo altamente democrático. Como refere Warat (1995, p. 
217), “pensar o amor como uma dimensão simbólica emancipatória na 
pós-modernidade: o viés que pode permitir a preservação da condição 
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humana pela preservação dos desejos”.
O amor ao contraditório representa o desejo de um processo penal 

democrático, sendo possível conciliar10 a teoria da situação jurídica com a 
teoria procedimentalista, que concebe o processo como um procedimento 
em contraditório, como forma de contenção dos difusos poderes que se 
alojam no interior do processo. 

  Isso, todavia, não se dá sem a importância da forma, notadamente 
em tempos de expansionismo penal-processual e tentativa de flexibilização 
das garantias.

3 A importância da forma como instrumento de contenção dos micro 
poderes diluídos na situação jurídico-processual

Para o processo penal, a forma é um instrumento capaz de 
contribuir para o alcance da instrumentalidade constitucional do 
processo e da própria potencialização do contraditório. Através dela 
também se garante o devido processo penal, um dos fios condutores que 
ajudam na sua observância, constituindo um mecanismo que assegura 
a possibilidade de atuação de vários direitos fundamentais. Em outras 
palavras: é um lugar de excelência para o contraditório.

Novamente, vem à baila a questão das categorias jurídicas próprias 
do processo penal na medida em que não se pode conceber uma teoria das 
formas a partir da concepção privatista do processo civil, por uma razão 
muito simples: no processo penal, ao contrário do processo civil, forma é 
garantia. Garantia essa, muitas vezes, maculada para salvar o processo 
(e não assegurar os direitos do sujeito passivo), detentor de proteção 

10 Se por um lado entendemos possível a conciliação entre a teoria da situação jurídica e a 
teoria procedimentalista do contraditório, uma por observar a dinâmica a e complexidade 
do processo, outra por pretender a formação do mesmo somente se o procedimento 
observar um contraditório em todos os seus pontos, por outro, a conciliação entre a 
teoria da relação jurídica e a teoria procedimentalista realmente parece impossível. Isto 
porque, a teoria de Bülow mantém o sujeito passivo em uma relação de subordinação 
(obrigação) para com o juiz, justamente aquilo que se pretende rechaçar com a teoria 
procedimentalista, cujo provimento final é obrigado a observar uma relação paritária 
estabelecida entre os contraditores. Ver nesse sentido. COELHO NUNES, Dierle José. 
Processo Jurisdicional Democrático. Uma análise crítica das reformas processuais. Curitiba: 
Juruá, 2012, p. 207.
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processual, visto que o processo é um instrumento a disposição do 
cidadão e não do Estado, a partir do paradigma do Estado Democrático 
de Direito, aonde impera - ou deveria imperar - a presunção de inocência.

Importante aqui pontuar duas questões: a primeira relacionada à 
investigação criminal e a segunda referente aos procedimentos processuais 
penais, com realce ao aspecto relacionado ao contraditório enquanto 
mecanismo de limite a pretensão acusatória e ao poder de penar. 

Para Binder (2003, p. 23), “as formas respondem a uma necessidade 
prática (estabelecer limites) que aparece sempre no direito. Isso não lhes 
rouba um certo caráter odioso, que se faz notar nos descumprimentos”.

O descumprimento das formas, sua grande problemática, já 
começa a aparecer no campo da investigação preliminar, embora a 
doutrina dita “majoritária” pretenda colocar essa discussão em segundo 
plano.

 Isso porque sempre se difundiu a ideia de que a investigação 
preliminar não necessita de uma forma determinada, pois existe 
discricionariedade dos atos praticados pela autoridade policial, em 
que pese o investigado dispor de uma gama de direitos fundamentais. 
Referida discricionariedade cada vez mais vem se expandindo no seio da 
investigação preliminar, notadamente com o advento do fenômeno da 
controlologia, que investiga a tudo e a todos sem sequer existir suspeita de 
uma infração penal, no melhor modelo de espionagem americana. Uma 
faceta quase silenciosa da política criminal “antiterrorista”.

Por sua vez, a doutrina majoritária11 trata a ausência de forma 
no inquérito como mera “irregularidade”, não passível de sanção, o que, 
paradoxalmente, acaba trazendo mais prejuízos ao indiciado. Em outras 
palavras, o (pré)juízo decorrente da “irregularidade” pode ser tão drástico 

11 O que é efetivamente uma “doutrina majoritária”? É uma reflexão crítica dotada de 
cientificidade epistemológica (penal), ou é a mera reprodução de conceitos jurídico-
cartesianos, construído em um modelo epistemológico ultrapassado que ignora as 
mazelas que assolam o processo penal brasileiro? Para nós, “doutrina majoritária” nada 
mais é do que um discurso de autoridade, que busca sua legitimidade não com base 
nas pesquisas e nos argumentos, sobretudo constitucionais, mas, sim, em um discurso 
teórico único, incapaz de observar as problemáticas que estão no entorno do processo 
penal. “Doutrina majoritária” assume ares de verdade, como se fosse possível o seu 
alcance. 
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quanto o prejuízo decorrente da uma “nulidade”, quando em atuação na 
órbita processual, ou seja, não pode conformar com o argumento de que 
a irregularidade “não gera prejuízo”.

Isso é um mero jogo de palavras, que pode vir a romper com 
a observância de diversos direitos fundamentais do investigado. Essas 
ideias encontram amparo na doutrina crítica e oxigenada de Lopes Júnior 
(2010, p. 1160) para quem:

Destarte, o rançoso discurso de que as irregularidades do inquérito 
não contaminam o processo deve ser visto com muita cautela, pois 
pensamos em sentido diametralmente oposto, exigindo-se do juiz 
uma diligência tal na condução do processo que o leve a verificar 
se, no curso da IP, não foi cometida alguma nulidade. (grifo nosso).

Esse é um grande problema a ser enfrentado porque afeta, 
frontalmente, o contraditório, pois a ausência de forma apta a delimitar 
seu espaço de atuação na fase da investigação preliminar acaba 
contribuindo para a difusão de poderes inquisitoriais que se difundem ao 
longo do processo e acabam desaguando, mais cedo ou mais tarde, na (i) 
legitimidade do poder de penar, seja em função das prisões cautelares ou 
das sentenças penais condenatórias. Em outras palavras: o processo penal 
necessita da observância das formas - também - em todos os seus extremos.

Com o mesmo rigor12, a forma deve ser observada na fase judicial, 
tendo em vista que é nesse momento que se produzirá a prova válida 
ou não para subsidiar a decisão penal devida. Nessa linha de raciocínio, 
sublinhem-se mais uma vez as lições de Geraldo Prado (2001, p. 66):

[...] a filosofia da deformalização dos procedimentos, antes de ser 
uma rebelião ao formalismo exagerado e imotivado, em busca 
dessa maior fluidez e flexibilidade na hermenêutica constitucional, 
pode ensejar a redução da eficácia das garantias que dependem, 
justamente, da observação de procedimentos.

A forma permite que o fio condutor do devido processo penal e seus 
princípios inerentes possam efetivamente funcionar como instrumento 
para exercer a resistência frente à pretensão acusatória e ao próprio poder 

12 Se forma é garantia, e se a garantia só se justifica diante do Leviatã, com mais razão ainda 
ela deve estar presente na fase investigativa, ainda que de forma mínima, pois estamos 
diante de um fenômeno de poder.



294  
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos

de penar. Em suma: garante o plano de ação do contraditório criando 
as bases mínimas para seu conteúdo material e sua funcionalidade 
processual.

Atualmente, alguns atores processuais ensaiam duro golpe no 
sistema das formas processuais, ao pretenderem romper com uma 
estrutura que já foi alijada pela jurisprudência brasileira. Em suma: a 
forma é condição sine qua non para o exercício do contraditório e sua 
potencialização no seio da situação jurídica processual penal, tal como se 
pretende com essas reflexões. 

4 Considerações finais

  Sendo assim, ainda que não se tenha a utopia de esgotar 
a matéria dada a fluidez dos micro poderes que transitam na relação/
situação jurídica processual, sempre complexos e distintos a depender 
do caso penal - mas perenes em termos de atuação punitiva - é possível 
diagnosticar que a questão ultrapassa a mera análise processualística.

  Nesse sentido, o ganho que as ciências criminais podem 
alcançar ao tema é significativo. Não só a partir da criminologia e suas 
análises endógenas e exógenas ou da própria antropologia, os vínculos 
estabelecidos entre os sujeito processuais podem ser mutantes, não 
havendo uma solução teórica unitária.

  De qualquer sorte, a partir da teoria da situação jurídica 
processual é possível estabelecer uma importante aproximação não só 
com a epistemologia da incerteza, marca dos sistemas processuais penais 
contemporâneos, como também fazer com que o processo penal dialogue 
com a categoria do risco.

  Ao flertar com expectativas, chances e riscos, a situação jurídica 
processual juntamente com a observância das formas enquanto garantia 
ao bom desenvolvimento do devido processo penal, permite que o sujeito 
passivo efetivamente seja inserido como sujeito de direitos, o que reafirma 
o ônus da prova como atribuição do acusador.

 Ademais, em tempos de prisão em segunda instância, ainda 
que a carta Magna seja clara e precisa ao exigir o trânsito em julgado 
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da sentença penal condenatória, a presunção de inocência é fortalecida. 
Ato contínuo, a mesma oxigenação recebe a matriz democrática do 
Estado, ainda que hoje sua maior característica seja a presença das raízes 
inquisitivas, existindo ganhos significativos para o avanço democrático 
do processo penal brasileiro.
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1 Considerações iniciais

O envelhecimento da população mundial não é novidade 
e vem sendo discutido tanto pelo Estados como pela 

própria comunidade internacional, desdobrando-se em série de debates 
preocupantes em torno de aspectos sociais, econômicos, jurídicos... No 
Brasil este cenário não é diferente (FELIX, 2007). 

Segundo estudos divulgados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística já há vários anos, a projeção da população brasileira 
apresenta um panorama desafiante para o país. Os dados indicam que o 
pico de 219 milhões de habitantes será em 2038, a partir de quando 
a população, pela primeira vez na história do país, decrescerá (IBGE, 
2016). A queda da fecundidade, de um lado, e o aumento da esperança 
de vida estão entre os fatores que redesenham, no Brasil e no mundo, 
a curva populacional. Em apenas uma geração, portanto, os problemas 
econômicos, sociais, urbanos, educacionais e assistenciais proporcionados 
pela curva desse crescimento estarão cada vez mais presentes na sociedade. 
Em 2050, por exemplo, para cada cem crianças haverá 173 idosos, que 
terão expectativa de vida de pelo menos 81 anos.

Esta realidade social que vem sendo alardeada já de há muito 
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precisa urgentemente ser encarada como algo sério e contundente, pois 
o Brasil terá que necessariamente adaptar-se a essa nova paisagem. O 
perfil envelhecido da população exige uma reação política do Estado, 
principalmente no que se refere à implementação de políticas públicas 
voltadas a preparar todos para esta nova realidade. O planejamento para 
esse Brasil mais velho, com mão-de-obra menos dinâmica, com mercado 
de trabalho constantemente sendo redesenhado, com altos custos de 
assistência social e com pressões previdenciárias já precisava estar em 
andamento, embora não seja esta a tendência verificada no atual cenário 
político brasileiro.

Da análise de alguns acontecimentos políticos ocorridos ao longo 
do ano de 2019, verifica-se que o Governo Federal anda na contramão 
do enfrentamento de um diagnóstico que vem sendo anunciado, como 
já referido, há décadas no Brasil e perante a comunidade internacional, 
causando motivo para preocupação. Com o intuito de não abandonar o 
caráter científico e sério da presente pesquisa nem deixar pesar qualquer 
ideologia política, a abordagem deste trabalho se destina a demonstrar 
que, embora a comunidade internacional e os próprios órgãos nacionais 
de estatísticas venham alertando para a questão do envelhecimento 
populacional, parece que o Estado brasileiro ainda não se deu conta da 
gravidade do problema, negligenciando o enfrentamento deste futuro 
inevitável e que não está assim tão longe.

Desta forma, o presente trabalho é resultante da disciplina de 
Cidadania e Inserção Social para Populações Idosas oriunda do Programa 
de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social 
da Universidade de Cruz Alta-UNICRUZ. Para a elaboração do mesmo, 
utilizou-se de pesquisa qualitativa bibliográfica. 

2 A atuação discricionária do poder público em sede de direitos 
sociais

A necessidade de se falar em Constituição como o projeto político 
(moral) de uma comunidade, como no Brasil, decorre da identificação 
do problema da erosão temporal da normatividade constitucional 
bastante marcante no exemplo brasileiro. Grande parte das manifestações 
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institucionais daqueles que integram o poder político da nação parece 
não ter compreendido de modo adequado a questão da validade de seus 
atos ligada à noção de autoridade moral1, pois é exatamente isto que se 
pretende neste tópico.

Como já referido, o mercado de trabalho vem se modificando 
de uma maneira jamais vista antes (PEIXOTO; SILVA, 2019), cujas 
características giram em torno da diminuição da indústria de empregos 
de massa e o ressurgimento de novos tipos de trabalho, como ressalta 
Bauman (2008, p.99): “mesmo que as novas regras de mercado prometam 
um aumento na riqueza total da nação, também tornam virtualmente 
inevitável a crescente lacuna entre aqueles que permanecem no jogo e os 
que são deixados de fora”, necessitando que o Estado reaja a estas novas 
vicissitudes do mercado em relação ao trabalho. 

Decorrente do próprio envelhecimento populacional, o mercado 
já começa, também, a se voltar para as futuras demandas, pois, como se 
sabe há um incremento em produtos e serviços voltados para àqueles que 
ocuparão a maior densidade populacional no mundo. Nesse sentido, o 
Congresso Nacional desde o ano de 2007 vem discutindo o Projeto de Lei 
nº1385/07 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2007), de autoria do então 
Deputado Felipe Bornier (RJ), visa, entre outra coisas, regulamentar a 
profissão de cuidador (de idosos, crianças, pessoas com deficiência ou 
com doença rara). O referido projeto foi aprovado nas duas casas do 
Congresso Nacional, em 18-06-2019, após, foi enviado ao Presidente 
da República para sanção, entretanto, o Chefe do Poder Executivo 
Federal decidiu vetá-lo integralmente sob o fundamento de que ao criar 
condicionantes para a profissão de cuidador, restringiria o livre exercício 
profissional, garantido pela Constituição (R7 BRASIL, 2019).

Da análise do inteiro teor do Projeto de Lei em questão, verifica-se 
que o legislador elegeu alguns requisitos básicos ao exercício da atividade: 
i) ensino fundamental completo; ii) curso de qualificação na área; iii) 

1 O Direito dissociado da moral tende a não dar conta de seu papel, que é mínimo, 
pois, na medida em que o paradigma se volta para o agir responsável e para a ética do 
cuidado, a tradicional tensão do cidadão com o dever ser se atenua no desenvolvimento 
do sentimento da alteridade, que não se resume tão-somente em colocar-se no lugar do 
outro, mas, principalmente, em estar ciente de que todos os atos comissivos ou omissivos 
terão algum reflexo no mundo. (COSTA; LIMA, 2018, p. 142).
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idade mínima de 18 anos; iv) atestados de bons antecedentes; v) além de 
aptidão física e mental.

Considerando-se que seguramente a atividade de cuidador 
de idosos, em face do cenário demográfico acima explicitado, está 
dentre as profissões que mais cresce no mundo, parece que o simples 
veto presidencial, sem qualquer discussão, proposta de melhoria ou de 
readequação, dá a nítida impressão de que o Governo Brasileiro, não se 
deu conta da amplitude do problema e que essas questões precisam ser 
enfrentadas o mais rápido possível (VECCHIO, 2019). 

Conforme se verifica da atuação governamental brasileira 
acima descrita, segundo especialistas, o crescimento e a formalização 
desse mercado esbarram na falta de regulamentação e na ainda escassa 
capacitação adequada dos profissionais. Como a ocupação ainda não 
foi regulamentada como uma profissão, não há regras claras sobre a 
formação mínima que deveria ser exigida nem se sabe quais os conteúdos 
obrigatórios dos cursos de capacitação profissional, isto é, há uma nítida 
omissão estatal em relação a uma demanda social relevante e séria que está 
sendo tratada como uma questão de segunda classe.

No mesmo sentido da lei de regulamentação da profissão de 
cuidador, sobreveio outro veto presidencial integral sobre a proposta que 
obrigava o governo a criar o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa 
Idosa (PL 5678/16). Tema de autoria da Deputada Leandre (PV-PR), o 
texto visava criar um banco de dados nacional para auxiliar na elaboração 
de políticas públicas voltadas para a população idosa. O referido veto foi 
recomendado ao Presidente da República pelo Ministério da Economia, 
argumentando que a criação do cadastro geraria aumento de despesas 
sem estimar o impacto orçamentário da medida ou prever compensação 
de gastos, como prevê a legislação fiscal.

Embora todos os vetos presidenciais possam ser afastados em 
sessão conjunta do Congresso Nacional, nos termos do que dispõem os 
parágrafos 4º e 5º do artigo 66 da Constituição da República, sendo 
necessários os votos de pelo menos 257 deputados e 41 senadores, a 
atitude do Governo Federal negligencia, outra vez, um problema de alta 
indagação social que vem sendo objeto de incansáveis discussões e que 
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precisa de um jeito ou de outro ser enfrentado.
As alegações de que as referidas legislações poderiam ferir o 

princípio da igualdade e, também, inexistir recursos disponíveis não são 
suficientes para tangenciar a gravidade da questão envolvida.

Tratar dos direitos dos idosos não é outra coisa senão tratar de 
direitos fundamentais, cuja discricionariedade do poder estatal está 
vinculada ao respeito aos direitos e garantias individuais e coletivas, não 
cabendo qualquer tipo de relativização desses direitos que encontram-
se consagrados no texto da Constituição da República. Como referem 
Costa e Lima (2017, p.55) “ao tratar de direitos Fundamentais Sociais, 
eles não podem depender da sorte ou do acaso que decorrem do ponto de 
vista da consciência do justo por parte do julgador”.

José Emílio Medauar Ommati, ao dispor do tema dos Direitos 
Fundamentais, lançando mão da obra de Dworkin, comenta:

É possível, como nos mostra Dworkin, construir uma teoria 
consistente e unificada dos valores, de modo que eles não entrem 
em colisão. Trazendo essa ideia para os direitos fundamentais, pode-
se perceber que, na verdade, as colisões entre direitos fundamentais 
sempre são aparentes, pois, na situação concreta é possível perceber 
quem tem o direito e quem não tem. Portanto, ao contrário do que 
se afirma majoritariamente, direitos fundamentais somente farão 
sentido em um ordenamento democráticos se forem absolutos, 
pois se afirmo ter um direito fundamental, tal direito não pode ser 
restringido de forma alguma. É nesse sentido que tem toda razão, 
mais uma vez, Ronald Dworkin ao defender a ideia de que direitos 
fundamentais são trunfos que funcionam contra tudo e contra 
todos, contra as maiorias (OMMATI, 2016, p. 67).

A noção de dignidade da pessoa humana, caudatária da filosofia 
kantiana, exige a proteção à dignidade da pessoa humana sob o aspecto 
da proteção à vida e da autodeterminação ou autogoverno (liberdade). 
Dessa forma, a atuação do Estado deve se pautar pela máxima efetividade 
na proteção do indivíduo e na mínima intervenção possível do Estado na 
liberdade de escolha das pessoas sobre aquilo que entenderem ser melhor 
para cada uma delas.

Os padrões de moralidade que se encontram institucionalizados 
na Constituição, como bem ressalta Francisco José Borges Motta, nada 
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mais são do que princípios (deontológicos) que reforçam a autonomia 
do Direito e se legitimam pelo sistema democrático, o que faz com que 
inexista, por parte do Estado, qualquer margem de liberdade em aplicar 
ou deixar de aplicar os valores constitucionais consagrados na Carta 
Política.

Não há que se falar em discricionariedade em se tratando de 
direitos consagrados constitucionalmente, mesmo porque o texto 
constitucional e sua produção de sentido normativo não estabelecem 
promessas inconsequentes; ao revés, a vinculatividade dos princípios e 
regras constitucionais baliza a atuação do Gestor, de maneira que não 
há ofensa à reserva do possível, tampouco ao princípio da separação 
de poderes, o qual é compreendido na atual quadra da história como 
separação de funções (Loewenstein).

Portanto, não há falar em discricionariedade na aplicação de 
princípios constitucionais como de há muito denuncia Streck (2013, p. 
152):

Na verdade, ao mesmo tempo em que se escrevem centenas de 
livros sobre o ‘papel dos princípios’ sustentando que ‘princípios são 
normas’, na prática, na cotidianidade, princípios são transformados 
em álibis teóricos/retóricos ou mandados de otimização... A maior 
parte dos juristas ainda faz a distinção estrutural (na verdade, 
semântico-estrutural) ‘regra-princípio’. O resultado: caímos no 
pamprincipiologismo, problema sobre a qual me debruço de há 
muito. De todo modo, parece que o ponto de estofo do problema 
reside na seguinte questão: em nome de um conjunto de regras, 
praticam-se as maiores ilegalidades há décadas, sem que esse 
‘mundo de suficiências ônticas’ – representado por um cipoal de 
regulamentos, portarias, suportarias e pareceres interpretativos 
(sic) – tenha sido colonizado/invadido pelo mundo prático dos 
princípios. Se já ocorreu um ‘princípio turn’ no campo do direito 
administrativo, este ainda precisa ser aprimorado. A permanência 
de regras (p.ex., as que autorizam gastos com passagens etc.) dessa 
má estirpe faz com que se pense que, de fato, não há qualquer 
força normativa nos princípios...! Princípios no atacado encantam. 
Já no varejo, desencantam. Decepcionam. E como decepcionam. 
O enunciado ‘o Brasil é uma República’ ficou vazio de conteúdo. 
Anêmico. Afinal, o que é uma República? 

Embora se possa afirmar que os direitos fundamentais não são 
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absolutos, simplesmente porque há a possibilidade, como se sabe, das 
pessoas abdicarem, por exemplo, do direito à imagem ou do direito à 
privacidade; noutro turno, não há como abrir mão da constitucionalização 
do Direito, da proibição de retrocesso e da aplicabilidade imediata dos 
direitos fundamentais. Isso significa dizer que os direitos fundamentais 
não entram em rota de colisão e nem se coadunam com a denominada 
ponderação de valores (Alexy), e sua aplicação não pode ser 
consequencialista, como defendem alguns.

3 A democracia e a participação popular

Nos termos da Constituição da República inegável é o seu 
caráter democrático cujo exercício do poder estatal deve ser pautado pela 
participação e pluralidade. A participação social é imprescindível para 
o exercício da cidadania. Afinal, o contato dos cidadãos com a esfera 
pública, em todos os seus âmbitos, aproxima-os de processos, ações e 
políticas públicas que dizem respeito às suas vidas e impactarão no seu 
dia a dia. Muitas pessoas se sentem incapazes, de mãos atadas frente às 
decisões do poder público, mas, em contra partida, não exercem o seu 
direito de participação popular.

O direito ao exercício e controle de poder por parte dos cidadãos, 
como uma tônica do sistema constitucional vigente, vem assegurado na 
Constituição da República principalmente no Artigo 1º, seus incisos e 
no parágrafo único, outorgando ao cidadão uma série de prerrogativas 
junto aos órgãos públicos, expressas no artigo 5º, tais como: i) peticionar 
junto aos órgãos públicos e privados para a defesa de seus direitos (inciso 
XXXIV); ii) obter certidões em repartições públicas (inciso XXXV); iii) 
receber informações de autoridades (inciso XXXIII); iv) ingressar com 
ações judiciais e representações (inciso- LXXIII), bem como fiscalizar 
as contas municipais (Art. 31º, § 3º), denunciar irregularidades ou 
ilegalidades (Art. 74º, § 2º), participar dos conselhos de gestão de saúde 
(Art. 198º - inciso III) de assistência social (Art. 204º - inciso II) e educação 
(Art. 206º - VI), cooperar por meio de associações no planejamento 
municipal (Art. 29º - XII), dentre outras, assegurando à população o 
acesso à prestação de contas, aos planos e diretrizes orçamentárias e 
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demais instrumentos de participação e transparência vinculados à gestão 
pública em todos os níveis da administração pública (BRASIL, 1988). 

Ainda, no artigo 29, inciso XII da Constituição Federal, estão 
dispostas as atribuições dos municípios, donde se extrai a previsão de 
“cooperação das associações representativas no planejamento municipal”. 
Também, no artigo 198, encontra-se a previsão de “participação da 
comunidade em ações e serviços relacionados à saúde”. De forma mais 
consistente, no art. 204 fala-se na participação da população no que diz 
respeito à assistência social, por meio de organizações representativas, 
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis 
do Estado (BRASIL, 1988). Portanto, é garantia constitucional a 
implementação e organização de ambientes, órgãos e espaços para a 
discussão de políticas públicas.

A ideia da participação popular por meio de conselhos sociais 
surgiu antes da formulação da Constituição de 1988, daquilo que Hesse 
denomina de “A Vontade da Constituição”, pois decorre a partir do debate 
e das mobilizações populares que reivindicavam a institucionalização da 
presença da sociedade civil nas decisões tomadas pelo Poder do Estado. 
É partir da instalação dos conselhos sociais, que a Constituição confere à 
população verdadeiro exercício de cidadania, participando da construção 
de políticas públicas, orçamento, leis, ações e tudo o que tem influência 
sobre a cidade em que se vive.

Assim, verifica-se que a forma de participação social adotada 
pelo legislador constitucional é ampla e irrestrita em todos os níveis de 
poder do Estado, como um direito fundamental conquistado pelo povo 
brasileiro e que possui status de cláusula pétrea, isto é, nos termos do 
artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, não pode ser abolida ou suprimida a 
não ser que o poder constituinte originário promulgue nova constituição 
com tal permissivo, que não é o caso (BRASIL, 1988). 

Muito embora no âmbito constitucional se saiba quais os direitos 
e garantias do cidadão, na mesma linha adotada pelo Governo Federal ao 
tangenciar o enfrentamento de questões candentes ao tema dos Direitos 
Sociais (do idoso), verifica-se uma nítida inclinação à relativização dos 
direitos de participação popular nas decisões e no controle do poder 
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estatal. Na linha do que se explicita, está a edição do Decreto presidencial 
nº 9.759, de 11 de abril de 2019, que se propõe a extinguir e estabelecer 
diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública 
federal. Nos termos do que se esclarece do teor do art. 2º, inciso I, da 
expressão colegiado compreende-se também os conselhos (BRASIL, 
2019). 

Segundo o MPF – Ministério Público Federal (2019), Elizeta 
Maria de Paiva Ramos, Subprocuradora-Geral da República e 
Coordenadora da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, a decisão do 
governo afetara uma série de conselhos sociais, como o CNCD/LGBT 
(combate à discriminação contra LGBTs), CNDI (idosos), CTPCC 
(transparência e combate à corrupção), Conad (política sobre drogas), 
Conatrae (trabalho escravo), CNPI (política indigenista) e Conaeti 
(trabalho infantil). Além disso, revoga o Decreto nº 8.243, de 23 de maio 
de 2014 e, assim, extingue a Política Nacional de Participação Social e do 
Sistema Nacional de Participação Social. Na visão do MPF, a extinção do 
Decreto nº 8.243/2014, como instituto jurídico destinado a privilegiar 
a participação social como direito do cidadão, o equilíbrio entre os 
mecanismos de democracia representativa e direta, a cidadania ativa, a 
transparência e o controle social na formulação e fiscalização das políticas 
públicas, enfraquece as vias para participação popular e caracteriza 
verdadeiro retrocesso social não amparado pela Constituição.

Muito embora o governo sustente a necessidade de controle dos 
gastos públicos e do controle do próprio trabalho dos conselhos sociais, 
a simples revogação deles não pode ser vista como uma medida política 
salutar e convergente à erradicação da pobreza e à diminuição das 
desigualdades sociais, acarretando, também, um manifesto negligenciar 
no adequado tratamento do problema do envelhecimento da população 
brasileira e da necessidade de demonstrar a existência de políticas 
públicas preventivas, sérias e eficazes para lidar com os problemas sociais 
já instaurados e com reais perspectivas de agravamento iminente. 

4 Considerações finais

Com o declínio da fecundidade e o crescimento da expectativa 
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de vida emergem questões preocupantes nos setores econômico, social, 
urbano, educacional e assistencial redesenhando a curva populacional 
brasileira e mundial. Desta forma, o Brasil terá que adaptar-se a essa 
mudança demográfica, envelhecimento populacional, e necessariamente 
exige uma reação política do Estado, principalmente no que tange à 
implementação de políticas públicas voltadas a preparar todos para esta 
nova realidade. 

Verificou-se diante de alguns acontecimentos políticos ocorridos 
ao longo do ano de 2019, que o Governo Federal não está preparado 
para esse crescente aumento do população idosa no Brasil, como 
demostrado mediante ao Projeto de Lei nº1385/07 vetado pelo Chefe do 
Poder Executivo Federal, em que regulamentava a profissão de cuidador 
(idosos, crianças, dentre outras), no mesmo sentido sobreveio outro veto 
presidencial integral sobre a proposta que obrigava o governo a criar o 
Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa Idosa (PL 5678/16). 

Por intermédio dessa análise, conclui-se que a atitude do Governo 
Federal negligencia, outra vez, um problema de alta indagação social que 
vem sendo objeto de incansáveis discussões e que precisa de um jeito 
ou de outro ser enfrentado, pois, tratar dos direitos dos idosos é tratar 
de direitos fundamentais pautado no respeito e proteção à dignidade 
humana.

O problema da democracia representativa frente à democracia 
direta, está na falta de compromisso com os anseios e a necessidade da 
grande massa da população, e isto se evidencia de forma bastante clara 
na tensão que há entre facticidade e validade, parafraseando Habermas 
(HABERMAS, 2012).

A interpretação da Constituição não é tarefa exclusiva dos 
juízes ou do gestor público, mas sim, da comunidade, ou seja, dos 
personagens que serão diretamente afetados pela construção do sentido 
da norma jurídica. Máxime na seara dos direitos humanos dos idosos e 
da ampla participação popular, onde a complexidade dos temas tratados 
e a interdisciplinaridade são inerentes à decisão estatal, a qual não pode 
ser tomada pelo gestor solipsista, mas sim, num contexto mais amplo. 
A hermenêutica deve ser participativa e dialógica, interagindo com os 
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atores sociais para a busca da boa resposta ou da resposta correta, isto é, 
adequada à Constituição e aos seus princípios. 

Diante disso, é mister resgatar a problemática enraizada na 
presente investigação: Qual o papel (Constitucional) do Estado na 
efetivação de direitos e garantias constitucionais, como a exemplo, em 
relação à proteção do idoso e da ampla participação popular na decisões 
do Estado? 

Daí a importância do Estado Democrático capaz de envolver 
toda a comunidade na discussão dos problemas e na melhor forma de 
enfrenta-los, por meio de audiência públicas. Nessa linha de raciocínio, 
a ideia de democracia participativa brota da própria Constituição Federal, 
quando consagra que o poder é exercido em nome do povo, nos termos 
do art. 2º. Os participantes da Audiência Pública e a comunidade estão 
insertos na condição de destinatários das prestações positivas do Poder 
Público, na condição de titulares de direitos e deveres fundamentais.

Toda e qualquer prática social que se direcione na contramão da 
democracia e na contramão da participação popular dos atos de gestão 
pública, como ora se demonstrou neste trabalho, se caracteriza como 
contrária a história institucional e constitucional do País, carecendo de 
autoridade sob qualquer perspectiva. Na promulgação da Constituição 
de 1988, foram estes os standarts políticos definidos pelo povo brasileiro 
(Estado social e ampla participação popular, principalmente), de modo 
que nenhum agente político tem autoridade para impor políticas públicas 
em sentido contrário ao que preconiza a história institucional do País, 
independentemente de ideologia política, econômica ou social. 
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1 Considerações iniciais

As empresas que tem como atividade a exploração de 
insumos extraídos do ambiente externo, enfrentam grandes 

dificuldades, principalmente por estarem em contato com o meio ambiente, 
tendo que adaptar-se às legislações diversas, especialmente a ambiental, 
tendo que considerar as exigências dos Órgãos regulamentadores e 
fiscalizadores. Tudo isso para que sua atividade seja desenvolvida com 
segurança, sem afetar o meio social e ambiental a qual ela está inserida, e 
contribuir decisivamente na proteção da vida com qualidade e bem estar. 

Além de seguir tais exigências, também é de grande valia a empresa 
estar assegurada em aspectos documentais e financeiros. Para isso, é 
importante que produza os relatórios financeiros e de sustentabilidade, 
que servem para suportar e demonstrar com clareza a avaliação dos riscos 
e as medidas preventivas, que estão sendo tomadas em caso de danos 
externos.

 Cabe lembrar que em 05 de novembro de 2015 no Município 
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de Mariana em Minas Gerais, rompeu-se uma barragem de rejeitos 
produzidos pela extração de minério de ferro, cuja barragem era de 
propriedade da empresa Samarco Mineradora S.A, que exercia suas 
atividades nesta localidade. Segundo informações disponibilizadas 
no próprio site da Samarco, esse rompimento resultou na morte de 
19 pessoas, entre elas 13 trabalhadores. A lama de rejeitos devastou o 
Distrito de Bento Rodrigues, atingindo 39 municípios de Minas Gerais e 
do Espírito Santo. Poluiu os rios e afetou drasticamente todas as espécies 
de vida aquática, que habitavam tais ambientes. 

Com isso, a empresa foi obrigada judicialmente a dar assistência 
a todas as famílias que viviam nestes Municípios, também as dos 
trabalhadores e responsabilizada a reconstruir um ecossistema devastado, 
cujo trabalho até agora não atingiu as metas estabelecidas. Mas a grande 
dúvida é se isso tudo poderia ser evitado, e se a empresa detinha uma 
reserva financeira, caso acontecesse algum desastre desta proporção. 

O presente estudo tem como objetivo analisar os aspectos gerais 
do Direito Ambiental e dos relatórios financeiros e de sustentabilidade da 
Samarco Mineradora S.A compreendidos entre os anos de 2014, 2015 e 
2016 e as práticas ambientais adotadas, bem como o impacto econômico 
e social do provisionado em suas demonstrações contábeis deste período. 

Com base nesses relatórios, serão extraídos os dados para verificação 
dos procedimentos ambientais adotados, se estavam condizentes com 
as normas regulamentadoras, e se as mesmas foram aplicadas no local 
do desastre. Também através dos relatórios financeiros, se existiam 
provisões financeiras e se foram condizentes com as indenizações sociais e 
ambientais a que a empresa fora responsabilizada. 

Através dos dados extraídos foi possível visualizar a empresa 
como um todo, desde a segurança no processo produtivo, a verdadeira 
importância que dava ao meio ambiente e a sociedade, além disso, 
entender como eram contabilizados tais procedimentos e a forma de 
conduta adotada pela empresa diante da possibilidade de ocorrências de 
danos ambientais, que pudessem comprometer a vida em todas as suas 
formas. 
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2 Referencial teórico

Os temas abordados a seguir dizem respeito aos aspectos gerais 
da legislação ambiental voltadas ao assunto objeto deste trabalho, as 
práticas ambientais consideradas sustentáveis e os fundamentos da 
contabilidade ambiental e financeira. Tudo isso, para construir um 
aporte de conhecimentos indispensáveis à constatação das obrigações 
da empresa Samarco Mineradora S.A, quanto ao armazenamento dos 
efluentes resultantes da sua atividade mineradora de extração do minério 
de ferro, bem como suas responsabilidades na preservação do equilíbrio 
ambiental, restauração dos ambientes poluídos com o rompimento da 
barragem que devastou o Distrito de Bento Rodrigues localizado no 
Município de Mariana, atingindo 39 municípios de Minas Gerais e do 
Espírito Santo. 

2.1 Fundamentos jurídicos ambientais voltados à questão das barragens

A legislação de Direito Ambiental, tanto aquela de ordem 
internacional, quanto a de ordem interna brasileira, a começar pela 
Constituição Brasileira de 1988, bem como a legislação infraconstitucional 
que a regulamenta, estabelecem limites a serem seguidos por todas as 
pessoas que decidem realizar obras ou atividades que são potencialmente 
provocadoras de impactos ambientais ou podem provocar impactos 
ao longo da sua funcionalidade. Tal legislação determina que toda 
pessoa física ou jurídica de caráter público ou privado, devem levar 
em consideração os limites de suportabilidade que o próprio ambiente 
estabelece e aqueles limites estabelecidos pela norma ambiental. 

Neste sentido, toda empresa pública ou privada tem a 
obrigatoriedade de levar em consideração os ditames do Direito 
Ambiental, quando for projetada e efetivada a funcionalidade da obra 
ou da atividade. Da mesma forma, durante todo o tempo de exercício 
da função empresarial, a empresa e os Órgãos ambientais competentes 
federais, estaduais e municipais, periodicamente, tem a obrigação 
de realizar auditoria ambiental privada e pública, com o objetivo de 
identificar possíveis falhas do empreendimento que deponham contra a 
normatização regulamentadora. 
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Tais constatações de forma antecipada, permitem a empresa com 
auxílio do Poder Público, adotar medidas preventivas e restaurativas, 
evitando assim, possíveis danos ao meio ambiente e a saúde humana. 
Então, as auditorias ambientais, por sua natureza, devem ser realizadas a 
todo o momento, considerando as determinações da legislação ou, ainda, 
dos perigos e riscos que a atividade econômica pode provocar. 

Importa ressaltar que, a Constituição Federal de 1988 em seu 
artigo 225 caput estabelece que, “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” 
(BRASIL, 1988). 

Este conteúdo constitucional menciona que, é direito universal 
de todos viver num ambiente ecologicamente equilibrado, salubre e que 
com qualidade de vida. Em decorrência disso, ninguém, por maior que 
seja sua justificativa, tem o direito de poluir em nome de um faturamento 
econômico, geração de alguns empregos ou da geração de tributos a 
serem recolhidos à União, aos Estados Membros e aos Municípios. A 
cada ambiente paira um interesse da coletividade sobre o seu equilíbrio, 
razão pela qual, os possíveis danos devem ser prevenidos, pois seus efeitos 
sempre serão extensivos a todas as pessoas e aos ecossistemas, que se 
encontram na sua área de abrangência. 

Nesta seara, o artigo 170 em seus incisos III e VI da Constituição 
Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que regulamenta toda e qualquer 
atividade econômica no Brasil, inclusive a construção das barragens 
da empresa Samarco Mineradora S.A, estabelece a obrigatoriedade da 
empresa com suas funções sociais e a defesa do meio ambiente, inclusive 
mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 

É imperiosa a obrigatoriedade que tais dispositivos constitucionais 
determinam a todas as empresas, especialmente, aquela objeto do estudo, 
quanto aos interesses sociais em termos de preservação do equilíbrio 
ambiental, bem como a obrigatoriedade dos Órgãos ambientais federais, 
estaduais e municipais, no tocante as exigências para concessão das 
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licenças ambientais e a realização das auditorias em loco durante sua 
funcionalidade. Não resta a menor dúvida de que a legislação ambiental, 
sendo cumprida pela empresa e os Órgãos Públicos cumprindo com suas 
obrigações, especialmente, aquela de não aprovar licenças ambientais e a 
interdição de obras ou atividades em desacordo com a legislação, desastres 
como os de Mariana e Brumadinho, certamente não teriam acontecido. 

Um instrumento jurídico e técnico para prevenir ou identificar 
danos ambientais provocados no âmbito da empresa, se bem aplicado, é a 
auditoria ambiental. Fiorillo (2017, p. 612) menciona que

[...] foi o Regulamento nº 1.835 da Comunidade Econômica 
Europeia - CEE e o Regulamento 1.836, que estabeleceu a 
chamada auditoria do ambiente, que tem o objetivo de facilitar o 
controle da gestão das práticas com eventual impacto ambiental e 
avaliar a observância das políticas de ambiente da empresa. 

Existem duas espécies de auditoria ambiental. A pública que 
realizada pelo Órgão ambiental público federal, estadual e municipal, a 
fim de auditar o controle da gestão ambiental empresarial e identificar 
possíveis impactos ambientais que, por ventura estejam ocorrendo, ou que 
possam ainda ocorrer. A auditoria ambiental privada é aquela realizada 
pela própria empresa, onde o próprio empresário constatará os danos 
ambientais. Ambas tem por objeto apresentar medidas preventivas ou 
reparatórias, quanto aos danos ambientais em potencial. Neste sentido, a 
auditoria ambiental é medida obrigatória para o Órgão Público e para a 
própria empresa. 

A auditoria ambiental no Brasil, como sendo um instrumento 
de gestão ambiental deverá levar em consideração a legislação brasileira, 
especialmente os artigos 225, 170, V, VI da Constituição Federal de 
1988 e a Lei nº 8.078/1990 denominado de Código de Defesa do 
Consumidor - CDC, como sendo instrumentos de tutela ambiental, 
da função socioambiental da empresa e da proteção dos direitos do 
consumidor. Importa salientar que, os direitos de defesa do consumidor 
estão plenamente adaptados ao direito de todos a uma vida saudável 
num ambiente sadio e equilibrado sem os riscos da poluição ambiental 
provocada pelo Poder Público ou pela iniciativa privada (FIORILLO, 
2017). 
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É direito do consumidor, obter todas as informações necessárias, 
e também exigir que a produção, a industrialização e a comercialização 
de bens de consumo aconteçam nas conformidades da legislação 
regulamentadora. Que o Estado, juntamente com as empresas, assumam 
suas responsabilidades de auditar toda esta cadeia produtiva em prol da 
tutela dos interesses de todos. 

Diante do exposto, entende-se que a auditoria ambiental, a 
exemplo da auditoria florestal prevista na Lei nº 11.284 de 2006, seja 
realizada periodicamente pelos Órgãos Ambientais licenciadores da 
União, dos Estados Membros, dos Municípios e do Distrito Federal, a fim 
de constatar possíveis irregularidades no funcionamento das atividades 
empresariais, a exemplo do que aconteceu em Mariana - MG em 2015.

Para fins do presente trabalho, é importante ainda mencionar a 
Lei nº 4.802/1993, cujo destaque é realizado por Machado (2013, p. 
359), que regulamenta a auditoria ambiental periódica e permanente a 
ser realizada pelo Órgão Ambiental do Estado do Espírito Santo. Dentre 
outras obrigações, estabelece a referida norma:

Estimar a qualidade do desempenho das funções do gerenciamento 
ambiental, os sistemas e os equipamentos utilizados por empresas 
ou entidades; propor soluções que permitam minimizar a 
probabilidade de exposição de operadores e do público a riscos 
provenientes de acidentes hipotéticos, mas prováveis, e de emissão 
contínuas que possam afetar direta ou indiretamente sua saúde ou 
segurança [...]; XI é obrigatória para a indústria de mineração. 

Para Machado (2013, p. 359) a “[...] auditoria ambiental irá 
constatar o que se faz efetivamente para sanar os danos, inevitáveis ou 
não, causados à saúde humana e ao meio ambiente, lembrando-se de 
que vigora o princípio de responsabilidade civil independentemente da 
culpa.” Diante do exposto, a auditoria ambiental obrigatória para o Poder 
Público visa apurar as causas dos danos que estão acontecendo, apresentar 
medidas preventivas, a fim de evitar que outros danos possam ocorrer, 
bem como aplicar a responsabilidade na forma da legislação processual 
aos infratores, no caso em estudo, a empresa Samarco Mineradora S.A. 

Como existem obras ou atividades que são potencialmente 
causadoras de significativa degradação do meio ambiente, ou que poderão 
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causar danos por certas circunstâncias, como menciona o art. 225 § 1º, 
IV da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), o empreendedor, 
seja ele, pessoa física ou jurídica de Direito Público ou Privado, tem a 
obrigatoriedade de realizar os estudos de impactos ambientais - EIA, 
seguido do relatório de impactos ao meio ambiente - RIMA. 

Posteriormente, o empreendedor deverá encaminhar pedido de 
licenciamento ambiental ao Órgão Ambiental Público competente a cada 
caso concreto. Diante do pedido de licenciamento ambiental, o Órgão 
licenciador irá avaliar se o EIA/RIMA e o projeto da obra ou atividade 
foram elaborados em conformidade com a legislação ambiental em vigor. 
Somente, após a conclusão de todo este procedimento administrativo, 
é que o Órgão Licenciador aprovará totalmente o pedido, parcialmente 
ou o rejeitará. Segundo a Resolução 237/1997 do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente - CONAMA, o licenciamento é um,

[...] procedimento administrativo pelo qual o Órgão ambiental 
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 
operação de empreendimento e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras 
ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso (SIRVINSKAS, 2019, p. 417). 

Diante da normativa antes mencionada, verifica-se a 
obrigatoriedade que recai a todo proprietário de obra ou atividade, nesta 
circunstância, obter o licenciamento na forma da legislação, antes de 
iniciar suas atividades e, adequar-se a medida que novas normas ambientais 
entram em vigor, a fim de desenvolver suas atividades de acordo com 
os preceitos legais, evitando assim, desequilíbrios irreversíveis a saúde 
humana e ao meio ambiente. De outra forma, os Órgãos licenciadores 
tem a obrigação de realizar auditorias permanentes na forma da legislação, 
com o interesse de identificar possíveis irregularidades na empresa e no seu 
funcionamento, apontando-as ao proprietário e exigir suas adequações e 
os métodos preventivos e reparatórios para evitar desastres ambientais, 
como foi o caso de Mariana. 

Diante da abordagem, importa mencionar o entendimento 
de Silva (2004, pp. 49) a respeito da importância da realização do 
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licenciamento ambiental, que é uma ferramenta importante, pelo qual, 
o Órgão Ambiental licenciador toma como base para tomada de suas 
decisões a respeito do pedido formulado pelo empreendedor de atividade 
ou obra potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. 

Segundo o artigo 4º da Resolução 237/1997 do CONAMA 
(SIRVINSKAS, 2019) é de competência do Órgão Federal, no caso, 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA emitir o licenciamento ambiental de atividades de 
significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional. Neste 
sentido, a concessão das licenças prévia, de instalação e de operação, 
as auditorias ambientais e as vistorias permanentes na Barragem de 
propriedade da Mineradora Samarco S.A, pela probabilidade dos seus 
impactos ambientais serem extensivos a vários Municípios da Região, 
ao Estado de Minas Gerais, Espírito Santo e o Oceano Atlântico, a 
responsabilidade legal é do IBAMA. 

De outra forma, segundo a mesma Resolução, os Municípios 
com probabilidade de serem atingidos por possíveis impactos ambientais 
decorrentes da construção desta barragem, especialmente o de Mariana, 
e os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, neste caso, tem a 
obrigação de emitir exame técnico e jurídico a respeito da proposta de 
licenciamento ao IBAMA, a fim que o mesmo leve em consideração as 
particularidades locais, a legislação municipal e estadual antes de emitir 
as licenças ambientais. 

O IBAMA ao conceder a licença prévia, a licença de instalação e 
a licença de operação desta barragem, de acordo com a Resolução antes 
mencionada, especialmente, deveria levar em consideração a localização 
da obra, sua viabilidade ambiental, requisitos básicos condicionantes 
nos planos e projetos a serem seguidos nas próximas licenças, medidas 
de controle ambiental e outras condicionantes para o caso concreto em 
estudo. Após verificar o efetivo cumprimento do que consta nas licenças 
anteriores, com as medidas de controle ambiental, plenamente efetivadas, 
autorizar a operacionalidade das barragens da Samarco Mineradora, 
mediante auditorias permanentes por se tratar de empreendimento de 
alto risco ambiental e para a saúde humana. 
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Então, o IBAMA, os Órgãos Ambientais destes Estados, os 
Órgãos Municipais de Meio Ambiente, especialmente o de Mariana, 
deveriam considerar todos os aspectos legais antes mencionados, diante 
do interesse da Mineradora em construir a Barragem do Fundão, com 
o objetivo de avaliar a concessão ou não das licenças, que autorizaram a 
empresa a construir e operar com uma barragem de resíduos de minérios 
de ferro causador de alto risco a população, ao meio ambiente e a 
produção oriunda das atividades urbanas e rurais destes dois Estados que 
foram afetados. 

Diante da ocorrência dos danos provocados pelo rompimento da 
barragem do Fundão localizada no Município de Mariana, o artigo 225 § 
3º da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), pela importância do 
dano ao meio ambiente, vida humana e a economia local, estabelece que a 
empresa infratora responsável pelo rompimento desta barragem responda 
a processo ambiental na esfera administrativa, na esfera cível e penal do 
Judiciário, a tríplice-responsabilidade, a fim de ser responsabilizada pelos 
crimes ambientais produzidos. 

Já, a Lei Federal nº 9.605 de 1998 (SILVA 2004) denominada Lei 
dos crimes ambientais, que regulamenta a Constituição no artigo antes 
mencionado, vai estabelecer a forma do processo ambiental que a infratora 
responderá e as sanções e penalidades que deverão ser atribuídas a mesma, 
que poderá culminar, como por exemplo, com indenizações pecuniárias 
a todos os atingidos de forma direta e indireta, restauração dos passivos 
ambientais praticados, o fechamento permanente das atividades, penas 
restritivas de direitos e de liberdade aos responsáveis pelo dano. 

Por sua vez, o Decreto Federal 6.514 de 2008 (SIRVINSKAS, 
2019) regulamenta a Lei antes mencionada, estabelece o processo 
administrativo ambiental e fixa as infrações ambientais e as sanções 
aplicáveis à empresa infratora. Neste caso, fica definida a forma do processo 
administrativo ambiental a ser instaurado por parte do Órgão Ambiental 
Federal - IBAMA contra quem pratica danos ao meio ambiente, como 
é o caso de Mariana - MG. Ao serem aplicadas as sanções, depende-se 
de uma série de fatores a serem considerados ao caso concreto, como 
por exemplo, as sanções pecuniárias de multas, indenizações as pessoas 
afetadas direta e indiretamente durante todo o tempo que sofrerão os 
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efeitos danosos e fechamento permanente das atividades. 
Portanto, a Constituição de 1988 e a legislação infraconstitucional 

sobre o processo ambiental, estabelecem a responsabilidade solidária dos 
profissionais e dos representantes dos Órgãos Públicos ambientais que, 
de uma ou outra forma, contribuíram com a prática do dano ambiental 
de Mariana, mediante ação ou omissão no seu poder de agir diante das 
irregularidades apresentadas pela empresa. Tal responsabilidade será 
atribuída, da mesma forma, mediante processo ambiental, ou ainda outra 
forma processual, dependendo do caso, cujo processo será o administrativo 
que transcorrerá no âmbito da Administração Pública, o processo cível e 
penal que será no âmbito do Poder Judiciário. Todos os processos com as 
sanções e penalidades especificadas na legislação em vigor. 

2.2 Práticas ambientais sustentáveis

Quando as atividades operacionais de uma empresa degradam o 
meio ambiente, a mesma tem que seguir um protocolo de sustentabilidade 
previsto pela legislação ambiental e internacional e a nacional brasileira, 
para que esses danos sejam previstos com antecedência, considerando o 
princípio da precaução e prevenção, a fim de tomar medias preventivas 
ou medidas reparatórias aos danos já causados. Tais medidas são 
denominadas de práticas ambientais, as quais são elaboradas e adotadas 
pela empresa, a fim de evitar a prática do dano, ou minimizar seus efeitos 
às condições de suportabilidade dos ambientes onde a mesma insere-se. 

Normalmente as Nações mais pobres e subdesenvolvidas são 
escolhidas por empreendedores adeptos a produção do lucro sem 
considerar a preservação ambiental, devido a facilidade de instalar 
suas obras ou atividades, pois o Estado passa a ser flexível quanto as 
exigências estabelecidas pela legislação local e aquela internacional. Por 
sua vez, a sociedade nem sempre tem as informações a respeito da questão 
ambiental ou não possuem canais de participação junto ao aparelho 
estatal e das próprias empresas. Neste sentido, Leff (2009, p. 28 e 29) 
afirma ser o subdesenvolvimento “[...] o efeito da perda do potencial 
produtivo de uma nação, devido os mecanismos ecológicos e culturais, 
dos quais depende a produtividade sustentável das suas forças produtivas 
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e a regeneração de seus recursos naturais.” 
Um crescimento econômico fundado em custos ambientais, 

sociais e de incremento incessante da produtividade, segundo o mesmo 
autor (2009, p. 38), 

[...] tampouco foram avaliados em termos de seu impacto na 
desestruturação dos ecossistemas produtivos e na sobre-exploração 
dos recursos naturais. Isso significou a perda do potencial 
econômico proveniente do aproveitamento da produtividade 
primária dos ecossistemas naturais, do manejo integrado de seus 
recursos e da descoberta de recursos potenciais [...]. 

Em contraponto a respeito da economia que maximiza os lucros 
em detrimento da preservação ambiental, surge o debate a respeito da 
economia ecológica que considera os fatores ambientais, econômicos, 
sociais, culturais, políticos e jurídicos. No entendimento de Leff (2009) 
a economia com bases ecológicas produz uma forte crítica sobre a 
degradação dos ambientes, como sendo resultado dos processos de 
produção e consumo sem a consideração dos metabolismos estabelecidos 
pela própria natureza. 

 Significa dizer que, a economia ecológica propõe a adoção de 
novas práticas que considere as condições dos ambientes onde acontecem 
as obras ou atividades, as formas econômicas que tradicionalmente são 
adotadas pelas sociedades internas dos Estados, as organizações sociais 
locais, regionais e nacionais, considere as formas culturais de cada povo 
e a necessidade de regulamentar em legislação própria as práticas que 
formalizam o paradigma da economia ecológica. 

Tais práticas nada mais são, do que medidas de precaução e de 
prevenção. A respeito da questão, Leite (2003, p. 46) enfatiza que “[...] 
sempre que houver perigo da ocorrência de um dano grave ou irreversível, a 
ausência de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão 
para adiar a adoção de medidas eficazes, a fim de impedir a degradação 
ambiental”, ou seja, as práticas ambientais preventivas precisam acontecer, 
mesmo, antes de uma inevitável ocorrência catastrófica. 

Quando há um descuido com as políticas ambientais aplicadas 
pela pessoa jurídica ou pessoa física, acontecem os danos ambientais, 
produzindo efeitos para o meio ambiente, a saúde coletiva e a própria 
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economia. Leite (2003, p.93) entende que, “[...] é a lesão de interesses 
juridicamente protegidos pela ordem jurídica. O interesse nessa 
concepção representa a posição de uma pessoa, grupo ou coletividade 
em relação ao bem suscetível de satisfazer-lhe uma necessidade.” Diante 
dessa abordagem é perceptível que o dano ambiental acontece, na maioria 
das vezes, por interesses financeiros pessoais de uma ou mais pessoas, 
por entenderem que o lucro a qualquer custo é o fator primordial para o 
Estado e o empreendedor produzirem o crescimento da economia. 

Tais políticas e práticas ambientais serão estratégias sustentáveis 
a serem adotadas pelo Estado e pelo empreendedor privado, para que, 
paulatinamente, seja valorizado o paradigma da economia ecológica 
e do ecodesenvolvimento. Então, no entender de Leff (2009, p. 216) 
“O ecodesenvolvimento designa, assim, o campo prático no qual se 
promovem e realizam diversas ações conducentes a produzir e aplicar os 
conhecimentos científicos e as técnicas necessárias para o aproveitamento 
integrado dos recursos de cada ecossistema.” 

Portanto, a partir das discussões antes mencionadas, cabe a empresa 
adotar políticas e práticas sustentáveis voltadas a economia ecológica, 
que vai promover o ecodesenvolvimento, prevenindo futuros danos 
ambientais, sociais, culturais, econômicos e políticos, proporcionando 
assim, a segurança e credibilidade no meio em que está inserida e na 
forma da legislação reparar os danos praticados contra o meio ambiente, 
a saúde humana e a economia. Além destas técnicas e práticas ambientais 
a serem adotadas é necessário que elas estejam evidenciadas em relatórios, 
para que possam ser analisadas pelo empreendedor, pelos Órgãos Públicos 
Ambientais, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelos Tribunais 
de Contas da União e dos Estados e, em especial, pela população em 
geral e suas organizações, para realizar o acompanhamento das atividades 
empresariais potencialmente causadoras de impactos significativos ao 
meio ambiente. 

2.3 Aspectos da Contabilidade Ambiental e Financeira

Após a realização do estudo anterior, é imperioso saber que a 
contabilidade ambiental nada mais é que uma mensuração do patrimônio 
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ambiental das empresas, principalmente nas grandes indústrias que 
de alguma forma impactam direta e indiretamente no meio ambiente. 
Ferreira (2009, p.11) destaca que, “[...] se o uso dos recursos naturais não 
afastasse as relações econômicas e, principalmente, para a contabilidade, 
para o patrimônio das organizações não haveria necessidade de relatar e 
medir esses fatos e, portanto, ela não seria necessária.”

O gerenciamento de informações é o alicerce da contabilidade 
ambiental, conforme Carvalho e Siqueira (2009, pp.92) destacam como 
sendo “[...] os empregados, os fornecedores, e a sociedade em geral, 
também possuem interesse nas ações da empresa que afetam positiva 
ou negativamente a esfera social e o meio ambiente.” Essas informações 
irão constituir a sustentação do relatório de gestão ambiental, onde 
são destacados os pontos necessários a serem revisados e melhorados, 
mediante investimentos que possam prevenir indenizações e futuros 
impactos no meio ambiente, ao contexto social, político, econômico e 
cultural, bem como contribuir com a melhoria das práticas ambientais 
a serem implantadas pela própria empresa durante seu período de 
funcionalidade. 

A par disso, Schmitt e Penning (2002, p. 135) entendem que, 
“[...] a relevância da gestão ambiental deve-se ao fato de a mesma ser 
ferramenta de acompanhamento e suporte gerencial, apontando 
evidências capazes de resultados satisfatórios em termos de orientações 
técnicas e de sustentabilidade responsável, evitando sobremaneira, que a 
organização incorra em riscos ambientais.” As orientações e apontamentos 
são colocados em relatórios ambientais, os quais serão suporte para a 
tomada de decisão da gestão. Em virtude disso:

Os relatórios ambientais têm como característica a descrição física 
sobre como determinada ação pode influenciar fisicamente o meio 
ambiente. Costumam apresentar um resumo do estudo da área, 
refletindo as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
em uma linguagem acessível. Outra característica é a de ser meio 
de comunicação sobre esses impactos, possibilitando a agentes 
externos o devido conhecimento sobre o assunto (FERREIRA, 
2009, p. 19). 

É necessário que as entidades empresariais, sejam elas públicas 
ou privadas, adotem a mensuração das informações ambientais na 
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contabilidade, pois, em caso de danos ambientais causados por eventos 
ocorridos pela atividade da empresa, a mesma poderá estar prevenida 
para arcar com os prejuízos financeiros, ambientais, sociais, culturais e 
políticos e, acima de tudo lançar mão das medidas reparatórias que ela 
mesma poderá adotar em caráter emergencial diante dos sinistros. 

Ao evidenciar essas informações, estará cumprindo com o 
princípio da oportunidade, ou seja, estará registrando os fatos no 
momento em que eles ocorrerem, desde que possam ser estimados. 
Também em consonância com o principio da continuidade, ela poderá 
a qualquer momento, evidenciar a verdadeira realidade patrimonial da 
empresa, demonstrando, assim, os riscos ambientais, como também os 
passivos ambientais que já aconteceram. Com isso também a empresa 
agirá com transparência e credibilidade nas ações de seus negócios, como 
no compromisso com o desenvolvimento sustentável (MONTEIRO; 
FERREIRA, 2009). Segundo Beck (2011, p. 67 - 68) “Por meio 
de definições cambiantes de riscos, podem ser geradas necessidades 
inteiramente novas - e por decorrência, mercados inteiramente novos. 
Antes de tudo o mais, a necessidade de evitar o risco [...]. Produção e 
consumo são elevados, portanto, com necessidades preestabelecidas e 
manipuláveis como marco referencial para produção de mercadorias, 
entra em cena o risco autofabricável.”

Os riscos ambientais existem e é por isso que possui uma 
legislação constitucional e infraconstitucional, antes mencionada, 
que auxiliarão no processo de reconhecimento dos mesmos. Quando 
acontece um desastre ambiental se faz necessário auditar, para verificar 
se o procedimento adotado pela empresa estava em conformidade com 
a legislação, especialmente a ambiental, se o que ouve foi erro humano 
ou foi causa natural. Mas, em ambos os casos a responsabilidade sempre 
será do empreendedor em primeiro plano e, posteriormente, ela será 
solidária com terceiros que, de uma ou outra forma, contribuíram direta 
ou indiretamente com a prática do efeito danoso com riscos em todos os 
sentidos. 

Diante da eminência dos riscos ambientais provocados pelo 
empreendedor, a auditoria permite constatar os níveis das atividades 
produtivas, observando se as mesmas estão em conformidade com os 
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requisitos aplicáveis. Isso induzirá a organização ter como objetivos, 
metas e uma abordagem protocolada. Pode-se dizer, então, que a auditoria 
tem como objetivo verificar se os procedimentos e práticas adotadas pela 
organização estão de acordo com a legalidade, políticas internas e se a 
prática é aceita pela sociedade e pelo Estado (CAMPOS, 2009).

Como o tema objeto deste trabalho versa a respeito da exploração 
mineral e a produção de resíduos poluentes, quanto maior a exploração 
do meio ambiente, maior será a probabilidade de desastres ambientais, 
afetação ao social, ao econômico, ao político e a cultura local e regional. 
Com isso a organização empresarial pública ou privada, tem obrigação 
de estar prevenida financeiramente. Para isso se faz necessário estabelecer 
uma conta em seu passivo para reservas de contingências, para serem 
utilizadas nas situações de emergência. 

Segundo o Comitê de Pronunciamento Técnico - CPC 25 os 
passivos contingentes só devem ser reconhecidos se há uma provável 
saída de recursos. Como o passivo acontece de forma inesperada deve 
ser avaliado continuamente. Se comprovado que haverá uma saída, esse 
passivo contingente deverá ser reconhecido nas demonstrações contábeis 
no exercício em que se estima a probabilidade da mudança.

Assim, se a empresa avalia constantemente os ativos e passivos 
ambientais e, constatar que há possibilidades reais da ocorrência de 
acontecimentos catastróficos que podem afetar o meio ambiente, promover 
riscos a vida de seus funcionários e da sociedade, obrigatoriamente precisa 
reconhecer monetariamente na sua contabilidade, um passivo que possa 
suprir possíveis necessidades. 

Portanto, se justifica a importância de uma contabilidade 
ambiental bem elaborada, obedecendo todas as normas contábeis 
e ambientais, como sendo uma obrigatoriedade da empresa. Se for 
fidedigna e transparente se torna relevante nas tomadas de decisões, no 
momento do acontecimento inesperado, ela saberá o ponto de partida 
nas ações emergenciais a serem postas em prática. 

A seguir serão apresentados os procedimentos metodológicos 
utilizados para que os objetivos deste estudo sejam alcançados, dentre eles 
a forma em que os dados foram extraídos, quais serão os instrumentos da 
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pesquisa e o tipo de material utilizado para a extração das informações.

3 Procedimentos metodológicos

Cabe ressaltar inicialmente que, segundo Ferreira (2009) a 
metodologia é a fundamentação dos procedimentos científicos e é 
caracterizada por normas, ela se diferencia da teoria. Os procedimentos e 
instrumentos usados na pesquisa sociológica devem obedecer aos critérios 
metodológicos objetivando uma teoria substantiva. A separação da teoria 
e do método é difícil na investigação, pois é impossível se fazer uma 
pesquisa sem que tenha premissas teóricas. 

O estudo foi embasado de forma qualitativa, pois os procedimentos 
utilizados para este estudo foram descritivos, com análises que permitem 
uma abordagem mais ampla do problema, podendo assim, interpretá-
la de forma clara. Para Andrade (2010, p.112) as pesquisas qualitativas 
mencionam que, “[...] os fatos são observados, registrados, analisados, 
classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles.”

O estudo caracterizou-se como pesquisa exploratória e também 
descritiva, que possibilitam aprofundar os conhecimentos com base em 
relatórios e livros, fazendo uma análise e comparação dos dados que darão 
sustentação e clareza no estudo que será aplicado. No entender de Pereira 
(2012), a pesquisa exploratória tem como finalidade proporcionar uma 
intimidade com o problema e a intenção de torná-lo compreensível ou 
de construir hipóteses. Englobam as pesquisas bibliográficas, entrevistas, 
análises de exemplos que possam auxiliar na compreensão. Assumem as 
pesquisas bibliográficas e estudo de casos. 

Pesquisa descritiva é um estudo intermediário entre uma pesquisa 
exploratória e a explicativa, ou seja, não é muito inicial e nem muito 
aprofundada, ela está num meio termo. Então o objetivo da descritiva é 
identificar, relatar, comparar, entre outros aspectos o tema a ser abordado 
(BEUREN, 2013).

Para o presente estudo, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e a 
documental, que foram os relatórios de sustentabilidade e os relatórios 
financeiros dos anos de 2014 a 2016, assim como o site da empresa, que 
deram sustentação para a coleta das informações que servirão de base para 
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o mesmo, bem como toda a bibliografia mencionada no texto. 
A pesquisa bibliográfica tem como sustentação os materiais que 

já foram publicados. Isso inclui materiais já impressos desde livros até 
materiais disponibilizados pela rede. A vantagem dessa pesquisa é que 
permite ao investigador uma cobertura mais ampla dos fenômenos. O 
investigador deve verificar se as informações coletadas não são equivocadas, 
pois isso poderá comprometer a qualidade da pesquisa (GIL, 2010).

 Pesquisa documental é notada ao organizar as informações que 
estão soltas, dando uma nova importância como forma de consulta. 
Na contabilidade utiliza-se este método quando se quer analisar algum 
setor da economia, como quanto à situação patrimonial, econômica e 
financeira (BEUREN, 2013). Quanto ao método a análise dos dados 
obtidos, utilizar-se-á o método de abordagem dedutivo. Segundo 
Mezzaroba e Monteiro (2005, pp. 65-88-89) “[...] o método dedutivo 
parte de argumentos gerais para argumentos particulares.” A seguir 
será apresentada a análise dos dados, que foram coletados a respeito da 
empresa Samarco Mineradora. 

4 Apresentação e análise dos resultados

Nos próximos tópicos serão demonstrados os dados extraídos da 
pesquisa dos relatórios de sustentabilidade e relatório de administração. 
Constitui-se numa auditoria dos resultados, demonstrado assim, as 
práticas adotadas pela empresa Samarco antes e após o rompimento da 
barragem de Fundão localizada no Município de Mariana Estado de 
Minas Gerais. 

4.1 A Auditoria no Relatório de Sustentabilidade da empresa em estudo

No relatório de sustentabilidade de 2014 é apontado um grande 
controle de riscos que podem afetar diretamente no futuro da empresa. Esse 
controle é dividido em estratégico, operacional, de projetos, financeiros, 
de conformidade, saúde e segurança. A avaliação dos riscos é anual, 
mas mensalmente se obtém relatórios onde é analisada a ocorrência de 
impactos ambientais, para que possam controlar uma possível mudança 
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no ambiente interno e externo, como a vazão de barragens, falta de 
água, energia e os gases atmosféricos. Possuem visão de sustentabilidade, 
onde apresentam mapa estratégico, que tem como finalidade englobar 
a sociedade, os trabalhadores, a tecnologia e a inovação, a fim de que 
todo esse conjunto possa adequar-se ao ambiente interno e externo da 
empresa.

Pelo tema material da empresa, observa-se que são eficientes as 
ações previstas, para que o impacto que a mesma possa causar tenha 
condições de ser minimizado e não causar desconforto na comunidade 
local e regional, assim como diminuir o impacto ambiental. Está previsto 
que a empresa, através de coordenadores, deve mantém um diálogo 
constante com a comunidade, para que possam atender suas necessidades, 
assim como priorizar a saúde e a segurança dos trabalhadores e evitar os 
riscos e prevenir os acidentes e doenças decorrentes. 

Além da empresa construir um bom relacionamento com a 
sociedade, também procura minimizar os impactos no meio ambiente. 
Foram aplicados recursos financeiros em investimentos tecnológicos para 
que impactasse no meio ambiente na redução de resíduos, conservação 
da água, rejeitos, emissões de gases de efeito estufa e material particulado. 
Também, tais investimentos foram previstos, para justificar a importância 
devida ao meio ambiente, mediante um Programa de Educação Ambiental 
por ela mantido. 

A captação de água no processo produtivo é menor que o 
permitido por lei. Essa captação não afetava as cidades vizinhas da 
unidade de Germano em Minas Gerais, segundo o levantamento de 
dados feito pela própria empresa. Os efluentes devem ser tratados para 
após ocorrer o descarte, que é feito em córregos. Essa foi uma condição 
do licenciamento ambiental que fora concedido. Além disso, os peixes 
são monitorados, assim como a qualidade das lagoas. A emissão de gases 
de efeito estufa é monitorada pela empresa, também pela fumaça de 
sua frota, que ao trafegar pela empresa tem que receber um selo. Esse 
selo indica se o veículo ou equipamento está de acordo, caso contrário 
é necessário encaminhá-lo para a manutenção. Também, verificou-
se o cultivo de árvores nativas para compensar as áreas protegidas, não 
tendo a informação do que aconteceu a respeito das determinações do 
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licenciamento. 
Constatou-se que, a qualidade do ar numa determinada região 

era monitorada, mediante a apresentação de relatórios de melhoria. A 
Samarco firmou em 2009 um Termo de Compromisso Ambiental (TCA). 
Significa dizer, que ela se comprometeu a reparar os danos causados pela 
sua atividade caso haja, ou paralisar as atividades caso seja comprovada a 
eminência do dano.

Os rejeitos são materiais não mais utilizados após o processo 
produtivo do minério e são formados por lama e material arenoso, que 
são depositados na barragem de Germano e Fundão na unidade de 
Germano (MG). O rejeito também é utilizado na fabricação de blocos 
de calçamento, que eram utilizados na pavimentação de ruas. O estéril 
que é extraído no processo de produção, também é reaproveitado para 
terraplanagem. Tanto o rejeito, como o estéril, segundo os relatórios, eles 
eram armazenados de acordo com a legislação ambiental. Conforme a 
legislação prevê, a Samarco conserva 26% de sua propriedade em reserva 
legal, com áreas de reflorestamento, segundo seus relatórios. 

Em 2015 houve o rompimento de uma das barragens da 
Mineradora Samarco, a de Fundão que se localizava em Mariana - Minas 
Gerais. Com o rompimento houve um grande impacto ambiental, 
social, econômico, político e cultural, que além de destruir a fauna e 
flora, também destruiu a comunidade de Bento Rodrigues e Paracatu 
de Baixo, assim como vitimou 19 pessoas entre trabalhadores e pessoas 
da comunidade. Uma vitima não foi localizada, a poluição também 
tomou conta dos rios e riachos da região. Após o impacto o relatório de 
sustentabilidade unificou os anos de 2015 e 2016, para que pudessem 
demonstrar a evolução do processo de reconstrução e respostas sobre o 
rompimento da barragem.

No mesmo ano do ocorrido a forma de controle dos riscos foi 
modificada. Antes eram Estratégica, Operacional e de Projetos. Após 
foram Obras Geotécnicas, Plano de Continuidade do Negócio, Financeiro, 
Legal e Compliance. Segundo os relatórios, tais riscos eram avaliados 
anualmente e, após o ano de 2016, os documentos demonstravam que a 
avaliação era realizada a cada três meses. Os relatórios dos riscos produzidos 
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pelas barragens eram avaliados e assinados por auditores, desde a sua 
construção até o final da mesma, assim como regularmente durante as 
operações. A Samarco teve que reduzir 40% do quadro de funcionários, 
pois só poderão voltar a operar após obter as licenças ambientas e sociais 
necessárias após o desastre ambiental, que a mesma provocou. 

No dia 02 de março de 2016 a Samarco assinou um Termo de 
Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), em que a mesma 
se compromete com a recuperação ambiental dos locais que foram 
atingidos. Em 18 de janeiro de 2017 a Samarco e o Ministério Público 
Federal assinaram um acordo com os valores e cronogramas das ações 
que firmaram em 20 bilhões e 155 milhões de reais, além disso, foi dado 
garantia de cheque caução no valor de R$ 2,2 bilhões. Tais valores foram 
deferidos pelo Poder Judiciário de Minas Gerais em 29 de junho de 2017.

A Samarco e suas acionistas contrataram um escritório de Nova 
York, para comandar uma investigação sobre as causas do rompimento da 
barragem. Seguindo o rumo da investigação, descobriu-se que no ano de 
2009 um dreno estava com dificuldades de operar. Entre os anos de 2011 
e 2012 uma quantidade de lama passou por um canal da galeria principal 
que devia ser plugada e chegou a praia de rejeitos. Também nesse período, 
foi verificado problemas na estrutura da galeria secundária, não tendo 
condições de receber mais peso sobre ela, razão pela qual, fora realizado 
um recuo da crista da ombreira esquerda até que pudessem preenchê-la 
com concreto. 

A partir disso, em 2013 começaram a aparecer surgências na 
área aonde houve o recuo da ombreira esquerda. Já, em 2014 o tapete 
de drenante chegou ao limite. A lama começou a pressionar a crista 
da barragem, o que fez com que sua estrutura ficasse cada vez mais 
fragilizada, ocasionando assim, as sequências de fatores que ameaçavam 
o rompimento. Foi então, que ocorreram fortes abalos que agilizou o 
processo de rompimento.

No relatório de investigação houve uma série de acontecimentos 
que levou ao rompimento da barragem, mesmo com as ações emergenciais 
usadas para recompor a estrutura, não adiantou, e algumas fizeram com 
que fosse acelerado o processo de rompimento. 
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Segundo o Relatório de Sustentabilidade sobre o rompimento da 
barragem de Fundão, ela mantinha o limite de metros cúbicos de rejeito 
conforme permitido por lei e, em última auditoria que aconteceu em 
julho de 2015 a barragem estava estável e em conformidade. Segundo os 
relatórios, as barragens eram construídas de acordo com a Política Nacional 
de Segurança de Barragens, sendo monitoradas constantemente. Eram 
licenciadas pela Superintendência Regional de Regularização Ambiental 
(SUPRAM). Sendo assim, após o rompimento da barragem, a Samarco 
e suas acionistas Vale, BHP Billiton e VOGBR, além dessas mais 22 
pessoas físicas, foram denunciadas pela prática de crime ambiental. 

Sandra Kiefer autora de uma reportagem para o site em.com.br, diz 
que os reparos feitos na barragem de Fundão não eram informados aos 
Órgãos de defesa ambiental, sendo que, os mesmos foram comprometendo 
sua estrutura, e que houve uma fragilidade do licenciamento ambiental, 
assim como para uma fiscalização e monitoramento adequado, por parte 
da empresa e pelos Órgão Públicos de meio ambiente. 

Ainda o site do G1 Espírito Santo, a reportagem de Naiara Arpini 
diz que a Policia Federal listou as falhas que levaram ao rompimento. 
Uma delas diz que a barragem foi construída com o material diverso do 
projeto original, e que desde 2012 não tinha um responsável técnico. Os 
equipamentos que monitoravam a barragem não estavam funcionando 
no momento do rompimento, e o mais difícil de tudo isso, é que a 
população não foi alertada que a mesma havia se rompido. Diz também 
que, a quantidade de rejeito depositada não era a quantidade declarada e 
que, a Vale uma das suas acionistas também lançava seus rejeitos ali, assim 
como vários outros processos que acorreram nesse percurso.

Cabe ressaltar que o Órgão Público responsável pela fiscalização 
de barragens é o DNPM - Departamento Nacional de Produção 
Mineral. Compete a ele vistoriar e aprovar a qualidade e a estabilidade 
das estruturas das barragens de acordo com regras regulamentadoras, não 
sendo suficiente sua competência de auditoria e fiscalização permanente. 

Pelos relatórios de sustentabilidade, foi observado que a empresa 
seguia com o protocolo da legislação ambiental no âmbito de conservação 
e na redução do impacto ambiental e social, através de projetos de 
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reflorestamento, avaliação da qualidade do ar e da água. O que aconteceu 
foram modificações na estrutura da barragem que a comprometeu, 
seguidas de uma série de ações que ocasionou o rompimento. As falhas 
antes mencionadas foram da empresa, mas, também dos representantes 
dos Órgãos Públicos Ambientais, que detêm o poder de fiscalizar, que 
mesmo em vistoria acreditaram que a barragem estava estável, assim 
como aponta também a auditoria feita em julho de 2015, que deu 
recomendações para manter essa estabilidade.

4.2 A Auditoria nos Relatórios Financeiros

Como fora mencionado anteriormente, pela forma metodológica, 
foram avaliadas as demonstrações contábeis dos anos de 2014, 2015 
e 2016, com o objetivo de identificar se haviam provisões para suprir 
necessidades financeiras em caso de emergência, que foi o caso no ano 
de 2015. A intenção de analisar essas contas no ano de 2014 é para 
comparar os valores antes e após o rompimento da barragem, e se supriu 
a necessidade no momento da ocorrência.

As provisões identificadas foram no Passivo Circulante - Provisões 
Diversas, no Passivo não circulante - Provisões para contingências e 
Provisões diversas. Abaixo segue resumo dos anos e valores em milhares 
de reais:

Quadro 1 - Resumo Provisões ano 2014, 2015 e 2016.

CONTA 2014 2015 2016

Provisões Diversas (PC) 112.712 1.975.145 1.636.058
Provisões para contingências (PNC) 126.678 139.565 246.729
Provisões Diversas (PNC) 367.043 8.551.899 6.008.675
TOTAL 606.433 10.666.609 7.891.462

Fonte: www.samarco.com

De acordo com as notas explicativas, as provisões relatadas só 
são mensuráveis pelo motivo de ter uma razoável estimativa de perda. 
Provisões para contingências geradas pela Companhia são com base em 
processos Judiciais e Administrativos que envolvem ações trabalhistas, 
tributárias, cíveis e ambientais. Só no ano de 2014, para depósitos 
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judiciais de processos ambientais foram de 21 milhões de reais. 
Havia um processo ambiental em andamento aguardando análise 

de um Auto de Infração emitido pelo DNPM, por descumprir as normas 
regulamentares no processo de trabalho. Essa provisão em 2014 estava 
orçada em R$ 91 milhões de reais. Também um processo ambiental 
resultado de autuações realizadas pelos Órgãos fiscalizadores que 
identificam a eminência de riscos ambientais para os Estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo num total de 55.453 milhões de reais.

Nas provisões diversas, constatou-se a provisão para recuperação 
ambiental, que no ano de 2014 foi de 4.262 milhões de reais. Essa 
provisão existe pelo motivo de já haver uma área impactada por conta 
do funcionamento das atividades, a fim de proporcionar suporte para 
amenizar os danos causados. Não se tem informações se ela estava sendo 
utilizada, por decorrência dos impactos ambientais já ocasionados neste 
período. 

Com o rompimento da barragem não somente afetou o meio 
ambiente, o aspecto social, o cultural, o econômico e político, mas 
também afetou os resultados financeiros da Mineradora. Foram destacados 
no relatório de administração do ano de 2015 os principais eventos do 
balanço que foram afetados pelo desastre, dos quais as provisões serão 
demonstradas abaixo:

Quadro 2 - Resumo Provisões - 2015

CONTA VALOR em milhares de Reais

Provisões diversas (PC) 1.949.964
Provisões para contingências (PNC) 0,00
Provisões diversas (PNC) 8.054.838

Fonte: www.samarco.com

Essas provisões demonstradas acima são somente relacionadas 
com o desastre, ou seja, no ano de 2015 os valores são praticamente 
todas do processo do rompimento, exceto para as contingências que não 
foram utilizadas para essa finalidade, e sim, para suprir outros processos 
judiciais. As provisões resultam da elaboração de projetos de ações 
emergenciais e migratórias, programas reparatórios e compensatórios das 
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áreas destruídas a curto, médio e longo prazo, desde o ano de 2016 a 
2021. Além disso, a cada ano deverá ser alocado R$ 240.000,00 por 15 
anos, de acordo com o TTAC - Termo de Transação e Ajustamento de 
Conduta para os projetos de compensação.

Ainda, no ano de 2015 na Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE), foram registradas como despesas operacionais as 
Provisões para recuperação socioambiental e socioeconômica no valor 
de R$ 9.833.189,00 m, e despesas com recuperação socioambiental e 
socioeconômica no valor de R$ 144.350,00. Já, em novembro de 2015 a 
empresa Samarco, junto com o Ministério Publico Federal e Ministério 
Público de Minas Gerais, assinaram um Termo de Compromisso 
Preliminar, o qual fixa como garantia de R$ 1.000.000,00 em caução para 
custear o processo inicial de reconstrução pelos danos socioambientais e 
socioeconômicos.

No relatório do auditor independente no ano de 2016 foi descrito 
de forma incerta sobre o futuro operacional da Samarco que, após o 
rompimento deixou de gerar fluxo de caixa, por não estar em operação. 
Na época a empresa assinou o Termo de Transação e Ajustamento de 
Conduta (TTAC), isso quer dizer que a qualquer momento deverá fazer 
depósitos judiciais ou suas contas poderão ser bloqueadas. Ela também 
está renegociando as suas dividas para aumento de prazos. Considerando 
a realidade da empresa, o auditor se demonstra em dúvida quanto ao 
cumprimento das provisões contabilizadas em suas demonstrações 
financeiras, pois pelo cenário instável da mesma, tais provisões podem 
não refletir as perdas reais provocadas pelo desastre pela Samarco. 

No ano de 2016 o Balanço Patrimonial apresentou modificações, 
quanto aos valores que representaram as provisões após o rompimento da 
barragem naquele ano, como demonstra o quadro abaixo:

Quadro 3 - Resumo Provisões - 2016

CONTA VALOR em milhares de Reais

Provisões diversas (PC) 1.634.522
Provisões para contingências (PNC) 87.542
Provisões diversas (PNC) 5.576.590

Fonte: www.samarco.com
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As Provisões para contingência em 2015 não tinha a ver com 
o rompimento da barragem e em 2016. Obtiveram valores, ou seja, 
os processos judiciais sobre a Samarco a respeito do desastre ambiental 
começaram aparecer. Os valores apurados nos anos de 2015 para 2016 
diminuíram. Somente as provisões para contingências aumentaram, isso 
significa dizer que, algumas provisões passaram a serem despesas, o que 
compromete a veracidade das provisões. 

No ano de 2014 as demonstrações financeiras tinham provisões, 
sobretudo a recuperação ambiental, antes mesmo do rompimento da 
barragem. Após o ocorrido em 2015, as provisões aumentaram, menos 
a de ações judiciais no caso especifico. Já, em 2016 foi constatado que 
as provisões diminuíram, mas teve ações judiciais que surgiram pelo 
fato, o que fez a Provisão para Contingência aumentar, indicando que 
poderá surgir outras mais. De outra forma, considera-se que o quadro de 
pagamento destas provisões são considerados instáveis, razão pela qual, 
a empresa não estar produzindo fluxo de caixa e pela falta de operação.

Por fim, com base nos relatórios pesquisados, sem ter a certeza 
que os mesmos representam o resultado de uma efetiva aplicabilidade, 
pode-se dizer que a empresa seguiu o cronograma de provisões após o 
rompimento da barragem. Mas, nos anos anteriores não estava preparada 
para uma possível ação de emergência como foi o acontecido. As previsões 
eram somente em projetos, que provavelmente, não foram executados na 
sua plenitude, com a finalidade de minimização dos impactos ambientais, 
sociais, culturais, políticos e financeiros, o que dificultou o processo 
financeiro inicial após o desastre, ficando doravante comprometido o 
cumprimento dos acordos firmados, por decorrência da produção de 
fluxo de caixa. 

5 Considerações finais

Após a realização da presente pesquisa, constatou-se que a 
legislação de Direito Ambiental existe para estabelecer regras de conduta 
a serem consideradas, quando o empreendedor, seja pessoa física ou 
pessoa jurídica de direito público ou privado, vai desenvolver obras ou 
atividades que são potencialmente causadoras de significativos impactos 



336  
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos

ambientais, ou ainda, que poderão se tornar impactantes ao longo do 
tempo. As obrigatoriedades impostas pela legislação, especialmente aquela 
ambiental, se traduz na necessidade de manter o equilíbrio ambiental na 
região onde os empreendimentos estão localizados, a fim de que o meio 
ambiente e a qualidade de vida sejam preservados, razão pela qual, viver 
num ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental de 
todos previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. 

Considerar a legislação ambiental passa ser uma obrigatoriedade 
para toda a empresa que atua com atividades poluentes ou que vem 
acarretar riscos de danos ambientais, por quaisquer circunstâncias, como 
é o caso da Samarco. Suas obras e atividades de mineração necessitam 
de licenciamento ambiental, de fiscalizações permanentes e de auditorias 
ambientais públicas e privadas constantes, adoção de equipamentos de 
última geração e a melhor técnica disponível no momento. Tudo isso, 
para constatar preventivamente eventuais problemas na sua estrutura 
ou na funcionalidade e, se necessário for, adotar medidas emergenciais 
diante da eminência de possíveis danos ao meio ambiente. 

Neste sentido, a legislação ambiental aqui estudada e outras 
não mencionadas neste trabalho, são aplicáveis ao proprietário e 
responsáveis técnicos pela Samarco, mediante processo ambiental na 
esfera administrativa, cível e penal, bem como todos aqueles profissionais 
privados que foram contratados pela empresa e não constataram os graves 
problemas estruturais e de funcionalidade que a barragem apresentava no 
momento.

 Da mesma forma, a legislação é aplicável para responsabilizar 
solidariamente os agentes dos Órgãos Públicos Ambientais da União, 
dos Estados atingidos e dos Municípios que poderiam ser atingidos por 
possíveis danos, que não executaram seus devidos poderes, como por 
exemplo, o de negar o licenciamento naquelas condições que o projeto 
lhes fora apresentado, de fiscalizar, de embargar a funcionalidade, de exigir 
as reformas necessárias para mitigar possíveis problemas de infraestrutura 
e, acima de tudo, pela falta de alerta à sociedade pelos perigos eminentes 
que a empresa estava submetendo a todos. 

No caso desta empresa os rejeitos são altamente poluentes e 
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deveriam ter uma atenção ainda maior. Por mais que as auditorias 
ambientais relatadas fossem frequentes, não foram suficientes para evitar 
aquela tragédia ambiental, já dimensionada no trabalho. Com o estudo 
pode-se identificar que, pelo conteúdo dos relatórios de sustentabilidade, 
a empresa seguia, de certa forma, a legislação ambiental, inclusive a de 
recuperação das áreas afetadas pelas suas atividades, assim como a atenção 
da mesma com a sociedade e os trabalhadores. Constatou-se que, o 
laudo da última auditoria pública que fora produzido anteriormente ao 
rompimento da barragem, demostrava que as estruturas estavam estáveis 
e seguras para sua operacionalização. Então, os relatórios apontavam uma 
situação de legalidade, que não se configurou na prática, razão pela qual, 
o desastre ambiental foi eminente. 

Com o rompimento, a empresa deverá ser responsabilizada com 
todos os prejuízos na esfera ambiental, social, econômica, cultural e 
política, que foi aonde mais impactou e que dificilmente irá conseguir 
recuperar o dano praticado. As provisões reconhecidas em seu Balanço 
Patrimonial eram em 2014 para ações judiciais e para recuperação 
ambiental. Mas, tais provisões eram apenas com projetos que a mesma 
já vinha realizando como forma de compensar o prejuízo ambiental, não 
sendo o suficiente para sanar os prejuízos emergenciais. Ainda constatou-
se, que a partir do ano de 2015 as provisões, praticamente, foram 
investidas nas consequências imediatas produzidas pelo rompimento da 
barragem.

Outro fator que fora identificado é de que, os valores provisionados 
estavam de acordo com as despesas que iria ter que desembolsar, mas o 
que ficou incerto era a capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa após 
o rompimento, pois as atividades foram paralisadas até que se obtivesse 
o novo licenciamento ambiental. Até lá a empresa terá que avaliar seus 
empréstimos e financiamentos e com seus fornecedores, como já vinham 
fazendo após o desastre, tendo que reordenar as contas por ordem de 
prioridade, a fim de honrar com todas as responsabilidades decorrentes 
do desastre provocado.

Durante o período pesquisado, verificou que a empresa já 
apresentava precedentes de má funcionalidade e de problemas nas 
estruturas da barragem, por ter sido obrigada assinar tantos termos 
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de ajustamento de condutas - TAC, antes mencionados no texto, 
que resultaram no compromisso de aplicar altas cifras monetárias por 
decorrência de má funcionalidade e pela eminência de estar produzindo 
riscos ao meio ambiente e a sociedade local e regional. 

Por fim, a empresa, de acordo com o conteúdo dos relatórios 
que foram analisados, seguiu de certa forma a legislação ambiental em 
caráter de preservação e recuperação das áreas que a sua atividade afetava. 
Mas, deixou de seguir algumas regras que afetavam a estrutura de suas 
barragens, assim como a falta de aviso às comunidades, os Municípios 
e os Estados, a respeito do possível rompimento, por falta de plano 
estratégico a ser efetivado em caso de emergência, como por exemplo, o 
uso de sirenes. Quanto às provisões, antes do rompimento não haviam 
sido contabilizados os fatos que poderiam ocorrer em decorrência de uma 
emergência e, sim, fatos que já estavam acontecendo sem a possibilidade 
de tomar qualquer medida de contenção. Portanto, os relatórios analisados 
apontaram uma realidade, que na prática restou duvidosa sua aplicação, 
pois do contrário, tais danos eminentes não poderiam ter acontecido e 
nem da forma como aconteceram. 
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BREVES PONDERAÇÕES SOBRE A CRISE DA 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Tiago Anderson Brutti
Elizabeth Fontoura Dorneles

Pedro Henrique Baiotto Noronha

1 Considerações iniciais

É comum mencionar que o Estado brasileiro se constitui em 
uma democracia jovem ou recente, pois nestes aproximados 

130 anos de República, houveram longos períodos nos quais ausente a 
democracia, inclusive abrangendo épocas em que houveram governos 
autoritários, além de longo intervalo de ditadura. Vale dizer que o mais 
recente estabelecimento da democracia ocorreu somente no ano de 1985, 
com o fim do regime militar.

O conceito de democracia indireta, representativa, adotada pelo 
Estado brasileiro, provém, segundo Ferreira Filho (1994) das revoluções 
liberais que ocorreram no mundo a partir do final do século XVIII. A 
implantação destas ideias tinha inicialmente um caráter aristocrático, mas 
atualmente baseia-se nos mecanismos para representação dos interesses 
da sociedade, o que inclui o sufrágio universal.

O estabelecimento da democracia deliberativa participativa 
ocorreu, no Brasil, após inúmeros esforços da sociedade, incluindo 
diversos sacrifícios individuais e coletivos. Não obstante isso, e o fato 
desta conquista ser, num contexto histórico, muito recente, vislumbra-
se também no Brasil, além de em diversos outros lugares do globo, 
um fenômeno muito peculiar, consistente numa crise de identidade 
política, na qual os cidadãos não se sentem devidamente representados 
pelos mandatários, numa espécie de quebra de confiança, o que acaba se 
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agravando quando o Estado não atinge ou supre, de forma adequada, as 
exigências que a lei e os cidadãos lhes impõem.

Tomando-se como base a importância da democracia para o 
Estado de Direito, e a participação política como prática necessária à 
verdadeira convivência democrática, chama a atenção o problema atual 
da despolitização.

O sentido original de política, segundo Arendt (2011a), é a 
liberdade, pois ela é própria das escolhas ou das experiências e do modo de 
exercer o poder público na pólis grega. Não constitui necessidade oriunda 
da natureza humana, iniciando-se somente quando cessa o predomínio 
das necessidades materiais e da força física. No entanto, o ser humano, 
necessitando dos demais no decorrer de sua existência, compreende a 
vantagem da condição política de convivência, bem como a importância 
de haverem provimentos da vida relativos a todos, sem os quais o convívio 
restaria inviabilizado. 

E nesse contexto, o enfraquecimento da credibilidade nas 
instituições e nas garantias já conquistadas e afirmadas no plano 
constitucional pode abrir espaço para ideários radicais (no sentido de 
retorno à raiz ou nascimento a partir desta) que visem o estabelecimento 
de novos ordenamentos jurídicos e sociais, sob o argumento de alteração 
do status quo, a qualquer custo, e cujos resultados são imprevisíveis, o que 
certamente causa apreensão.

Destarte, o que se objetiva neste trabalho é analisar o contexto 
atual de crise da democracia participativa (e se tal crise de fato existe), 
suas possíveis causas, sintomas, e efeitos, bem como evidenciar possíveis 
alternativas a serem adotadas em um futuro próximo.

Para tal finalidade, utiliza-se da técnica de pesquisa bibliográfica, 
mediante o método de abordagem dedutivo.

2 A democracia participativa: em que momento nos perdemos?

A política se baseia na pluralidade dos homens, e disso decorre a 
dificuldade da filosofia em encontrar uma resposta válida para a pergunta 
“o que é política?”, visto que ela (a filosofia) assim como a teologia e todo 
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o pensamento científico, sempre se ocupam do homem, e não de sua 
pluralidade (ARENDT, 2011a)

Refere a autora que não procede o conceito de que no homem há 
algo político que pertence à sua essência, pois o homem, na realidade, 
não é naturalmente político. A política surge no entre-os-homens, ou 
seja, fora destes, inexistindo, no indivíduo, substância política original 
(ARENDT, 2011a).

Deste modo, essa dificuldade de conceituar a política, do ponto 
de vista científico, decorreria de uma generalização das individualidades, 
ou seja, do fato do pensamento científico se ocupar, geralmente, do ser 
humano como espécie, e não da pluralidade de indivíduos. Da mesma 
forma, nesta linha de raciocínio, a política não existe no âmago do ser 
humano, mas sim decorre do convívio entre os indivíduos.

A participação na vida pública e a própria educação são 
imprescindíveis para que os indivíduos tenham agregado em sua vida 
particular o que se denomina conhecimento político.

A sofisticação política, segundo Vidigal e Pereira Filho (2017), 
é facilitada pela educação formal, pois promove habilidade cognitiva 
para a organização e armazenamento das informações políticas, expõe 
os estudantes a informações e contextos sociais, bem como os motiva a 
buscar entendimento sobre o mundo político e social, assumindo destaque 
o ensino superior, pois abre aos estudantes as portas de contextos mais 
complexos, aguçando o seu senso crítico.

Bauman (2000) nos ensina que a democracia liberal é uma das 
mais poderosas utopias modernas que desenharam o modelo pelo qual 
uma sociedade garantida contra algumas de suas mais óbvias deficiências 
deveria se estruturar e ser governada.

No entendimento de Montesquieu (1996), por uma perspectiva 
similar, o povo é capaz de identificar os indivíduos com melhores 
capacidades de exercer os papeis de representantes da população, 
ocupando, pois, os cargos políticos.

Rousseau (2009, p. 43), por seu turno, aponta que “[...] pela 
mesma razão que é inalienável, a soberania é indivisível. A vontade ou 
é geral, ou não existe; ou é a vontade do corpo do povo, ou somente de 
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uma parte”. Deste modo, esclarece o autor, no caso primeiro estamos 
diante de um ato de soberania, que constitui lei, e, no segundo, diante de 
uma vontade particular.

Na teoria, estas questões se demonstram até de certa forma 
muito simples e compreensíveis. No entanto, os paradigmas sociais 
contemporâneos se constituem de forma cada vez mais incerta, numa 
sociedade que vive entre aquilo que deixou de ser (o que repugna), e aquilo 
que pretende ser (e que aparenta ser inalcançável), fluída e complexa.

Os problemas da legitimidade surgem e se aprofundam em 
decorrência da evolução do Estado, com tarefas cada vez mais complexas, 
visto que assume e controla diversos setores sociais sem participação dos 
destinatários do seu poder, emanando deste, entre outros fatores, a crise 
de legitimidade (ALARCÓN, 2011).

Fato é que a atuação do Estado não raras vezes somente ocorre 
por intermédio de trocas de favores, alianças políticas improváveis, que 
ocorrem em muitas ocasiões para evitar ingovernabilidade, ao que se 
soma o agir em benefício próprio, e não coletivo, em meio à crescente e 
maior descoberta e publicização de casos de corrupção, que resulta num 
cenário que gera ainda mais descontentamento popular.

No âmbito interno brasileiro, Furtado (2002, p. 27) descreve 
que o Brasil atravessa uma fase histórica de desilusão e ansiedade, 
apontando que a industrialização tardia foi conduzida em um quadro 
de desenvolvimento imitativo, “[...] que reforçou tendências atávicas da 
sociedade ao elitismo e à exclusão social”.

Ganham forças, neste contexto, correntes que visam a não 
participação das pessoas nas decisões durante as eleições, com votos 
brancos e nulos, votos de protesto, bem ainda a ascensão de políticos 
que se dizem antissistêmicos ou não-políticos a cargos públicos de alto 
escalão, e os discursos de que, dentre tudo aquilo que se construiu, nada 
mais serve ou é bom para os interesses da sociedade.

Há mais de 20 anos Epstein já apontava para a existência desses 
sintomas em âmbito global, explicitando que:

O mal estar generalizado do eleitor extravasa para a classe de seus 
representantes, que afinal dele depende. Este fato tem ocasionado 
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uma predisposição e aguçado a sensibilidade dos políticos para 
reformas menos radicais do que a implementação da democracia 
direta, como variações sobre os critérios de escolha dos deputados 
(sistema distrital e proporcional) e controle do financiamento das 
campanhas (EPSTEIN, 1997, p. 276).

Bauman e Mauro (2016) nomeiam como período de interregno 
este que vivemos, no qual estamos suspensos entre aquilo que não 
mais existe e o que ainda não existe. Ou seja: as soluções anteriores já 
não são mais satisfatórias, mas ainda não existem novas soluções. Este 
termo interregno talvez seja o que melhor define esta existente crise de 
representação, identidade, autoridade e governança que vivemos na 
democracia contemporânea.

De plano, é possível a identificação de duas situações cuja gravidade 
merece maior atenção: a primeira delas é o desinteresse dos cidadãos pela 
política, sobretudo em relação à participação na esfera democrática. A 
segunda situação que nos chama a atenção se dá no plano de vista das 
relações exteriores, consistente na tentativa de influência de determinados 
países sobre outros, no intuito de implementar a democracia, o que é uma 
questão muito delicada.

3 É possível superar a crise de representatividade?

A sociedade civil pode instituir condições seguras para o exercício 
de liberdades individuais. O problema disso é que os cidadãos não são 
mais estimulados pelas situações políticas ou pela política de Estado, não 
vendo motivos para questionar o significado de bem comum, discuti-
lo, buscá-lo ou contestá-lo. Por outro lado, o Estado entende que, não 
havendo interferências contra a liberdade, o conteúdo do bem comum 
foi exaurido, nada devendo aos súditos, passando a se reconhecer 
uma superioridade e prioridade do mercado sobre as leis da polis, 
transformando cidadão em consumidor, que demanda mais proteção, 
enquanto aceita cada vez menos a necessidade de participar do governo 
do Estado, o que desencadeia as atuais situações de anomia generalizada e 
rejeição das normas em todas suas versões (BAUMAN, 2000).

Disso resulta, sem embargo, um aumento cada vez maior da 
distância entre os ideais da democracia liberal e aquilo que dela, na 
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prática, efetivamente decorre.
No âmbito interno, percebe-se que, na maioria das vezes, o único 

momento em que os brasileiros (não se afastando a ocorrência desta 
situação também em outros povos) exercem pessoalmente a democracia 
é quando da ocorrência de eleições. O objetivo destas é que sejam 
escolhidos, dentre os cidadãos, aqueles com maior capacidade para 
exercício das funções públicas.

Segundo Arendt (2011b), o sistema representativo, quando 
centrado nos partidos, é deficiente, visto que a relação entre o representante 
e o eleitor se torna corrompida ao se transformar em uma relação entre 
vendedor e comprador. Assim, a redução da cidadania a esta simples 
participação em época de eleições destoa da política como espaço de ação 
humana e discussão quanto ao interesse público. Assim, o sistema de 
partidos não alterou, significativamente, a relação entre a elite dirigente 
e o povo, pois o coletivo acaba por permanecer longe do espaço público.

As formas e instituições representativas da política são geradas e 
legitimadas pelo exercício dos direitos políticos, sendo ela o motor da 
nomodinâmica1 jurídica. A razão social e o fundamento axiológico dos 
artifícios jurídicos e institucionais se identificam com a garantia dos 
direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição (FERRAJOLI, 
2015).

Destarte, a reflexão mais importante que se extrai é a de que a 
representatividade do legislador é condicionante para a legitimidade da 
norma, tendo em vista que, ao cabo, uma norma criada por um legislador 
não reconhecido pelo povo acabará por resultar em uma norma ilegítima, 
sem credibilidade, podendo ser chamada de letra morta.

Importante, neste ponto, contextualizar a definição de povo, 
que não é sinônimo de multidão. Conforme apontam Hardt e Negri 
(2001, p. 120), multidão consiste na “[...] multiplicidade, um plano 
de singularidades, um conjunto aberto de relações, que não é nem 

1 Diferentemente da compreensão Kelsiana do Direito, para Bobbio (1989), a 
nomidinâmica compreende que o ordenamento jurídico não pode ser definido 
pela natureza da norma, mas que as normas adquirem a natureza de jurídicas por 
comporem o ordenamento jurídico, de modo que a norma terá real validade e eficácia 
de acordo com sua coerência dentro do sistema, desde que competente seu criador.
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homogênea nem idêntica a si mesma, e mantém uma relação indistinta 
e inclusiva com os que estão fora dela [...]”, ao passo que o povo “[...] 
tende à identidade e homogeneidade internamente, ao mesmo tempo 
que estabelece suas diferenças em relação ao que dele está fora e excluído.”

Tampouco juridicamente povo significa população: a segunda 
abrange as pessoas que estão em um determinado período de tempo 
em um território, quer dizer, os habitantes daquele espaço, ainda que 
transitoriamente. Já o povo compreende diversos conceitos possíveis. 
Segundo Müller (2010), os significados da palavra povo são compostos 
pelo conceito de (a) povo ativo, que compreende a totalidade de indivíduos 
com poder de voto; (b) povo legitimante, que seriam os cidadãos de 
um determinado país; (c) povo como ícone, aquele abstrato, invocado 
como os detentores do poder como uma forma única e homogênea; (d) 
povo como destinatário de prestações civilizatórias do Estado, ou seja, 
compreendendo os indivíduos que devem ser atingidos pelas prestações 
estatais e; (e) povo participante, que seria aquele que vai além do povo 
ativo, e efetivamente participa da democracia.

Nesta toada, se o povo não reconhece o legislador como legítimo, 
há grande risco de que a lei seja desrespeitada, podendo gerar situações 
de descontentamento, descumprimento de leis e, talvez pior, um total 
desinteresse popular pelas esferas democráticas.

A participação política tem valor em seu aspecto legitimador, mas 
também pedagógico. Enquanto o primeiro trata da sustentação explícita 
de que dispõem os responsáveis políticos para prosseguir no processo 
político, o segundo oferece revestimento ao sistema de garantias contra 
ideologias antidemocráticas (BUENO, 2004).

A crise democrática é reflexo, e parte também, do que Ferrajoli 
aponta como sendo a crise do paradigma constitucional, determinada pelo 
fim do monopólio estatal da produção normativa e pelo desenvolvimento 
de poderes públicos, econômicos e financeiros que se subtraem ao 
papel de governo de instituições políticas da democracia representativa 
(FERRAJOLI, 2015).
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4 A insuficiência do voto e o paradoxo de Condorcet

Outro grande problema que se observa decorre da dificuldade de 
se eleger, por intermédio do voto, aquele candidato que realmente é o 
representante dos interesses do povo (conforme definição antes apontada 
de Hardt e Negri, 2001) naquele determinado momento. Além dos graves 
problemas decorrentes da dificuldade de se alinhar a prática política com 
o discurso eleitoral (ou eleitoreiro, populista, seja ele de esquerda ou de 
direita), há ainda um problema que decorre da reflexão do próprio eleitor 
visando o voto, no que se denomina paradoxo do voto ou paradoxo de 
Condorcet, abordado de forma simples neste trabalho, por não se tratar 
de seu objeto central.

A democracia efetivamente decorre da possibilidade de realmente 
se aferir a vontade do coletivo. Em grandes Estados não há dúvidas de 
que o consenso efetivamente é impossível. Neste norte, há que se buscar 
tomar decisões e estabelecer escolhas de forma subjetiva buscando sempre 
o melhor interesse do coletivo, ou seu interesse esclarecido, se assim é 
permitido dizer.

Ainda que seguramente o voto seja uma forma insuficiente do 
exercício democrático, é imprescindível que ao menos este represente a 
soberania popular, devendo os sistemas serem adequados para melhor 
aferir essa vontade pública.

Para Condorcet (2013, p. 192) “[...] não há quem não sinta a 
importância de um modelo de eleição que assegure senão boas escolhas, 
pelo menos escolhas conforme a resolução da maioria dos cidadãos [...]”.

O paradoxo de Condorcet, quando ocorre, questiona a racionalidade 
da decisão coletiva a partir da exibição de uma intransitividade após 
o cômputo da preferência coletiva a partir de preferências individuais 
transitivas, ao passo que a racionalidade do indivíduo é questionada 
quando este exibe intransitividade nas suas preferências (EPSTEIN, 
1997).

Decorrência disso é a discussão a respeito da melhor forma de 
aferir as preferências pessoais e coletivas em uma sociedade, não obstante 
os mais diversos sistemas de votação já desenvolvidos no mundo.
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Em sua forma mais simples, o paradoxo apresenta três atores, três 
alternativas e as preferências dos eleitores de tal forma que um par de 
eleitores prefere a segunda alternativa à terceira alternativa, outro par de 
eleitores prefere a primeira alternativa à segunda, e um terceiro par de 
eleitores prefere a terceira alternativa à primeira, gerando uma questão em 
aberto quanto à forma como estes eleitores podem chegar a um consenso2 
(HERINGS; HOUBA, 2016, tradução nossa).

Epstein (1997) noticia a existência de estudos que revelam a 
possibilidade de existência de resultados indesejáveis em qualquer dos 
sistemas adotados.

No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, adotou-
se, para os cargos de chefia do Poder Executivo, o método da regra da 
maioria, no qual o vencedor deve ter mais de 50% dos votos, criando 
a possibilidade da existência de segundo turno (nos âmbitos federal, 
estadual e em cidades com mais de 200 mil habitantes) quando, numa 
eleição com mais de dois candidatos, nenhum tiver mais da metade dos 
votos válidos (excluídos os brancos e nulos).

No âmbito nacional, observou-se nas mais recentes eleições 
presidenciais uma grande dificuldade para se chegar à conclusão sobre 
a existência de uma maioria decisiva, que fosse realmente capaz de 
comprovar a existência de uma preferência da maioria nacional por um 
candidato/partido “A”, em detrimento dos candidatos/partidos “B”, “C”, 
“D” e assim por diante.

Neste viés, a estratégia adotada por candidatos que representem a 
esquerda ou a direita é, conforme Epstein (1997, p. 278) “[...] começar 
sua campanha nitidamente à esquerda ou à direita e se moverem 
progressivamente para o centro na medida que tentam conquistar um 
número maior de eleitores, pelo menos em tempos ou situações em que 
ainda predomina a dimensão tradicional esquerda-direita no espaço 

2 “In its most simple form the paradox features three players, three alternatives, and players 
preferences such that a pairwise vote over the alternatives results in a Condorcet cycle: 
one pair of players prefers the second alternative to the third alternative, another pair of 
players prefers the first alternative to the second alternative, and a third pair of players 
prefers the third alternative to the first alternative. Whether and how players reach an 
agreement in this case is an open issue. It is the main research question addressed in this 
paper” (HERINGS; HOUBA, 2016, p. 142).
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político”, não obstante o apelo às posições medianas numa disputa entre 
dois candidatos possa os tornar vulneráveis a um terceiro candidato de 
um ou de outro lado. Nas palavras do referido autor:

Uma dimensão única nem sempre joga papel decisivo numa eleição. 
Conformar uma plataforma vencedora em determinado espaço 
político pluridimensional é tarefa complexa, porque, inclusive, 
pode ocorrer uma anomalia conhecida por maioria cíclica, 
percebida desde o final do século XVIII como o, já mencionado, 
efeito Condorcet.

Tal efeito ou paradoxo está articulado na questão da transitividade 
das preferências, condição indispensável à própria racionalidade do 
processo de tomada de decisão (20). Se João prefere maçãs a pêras e 
estas a laranjas, conclui-se que prefere maçãs a laranjas.

O efeito de Condorcet, como já dissemos, denuncia uma 
irracionalidade (intransitividade) da decisão coletiva, apurada do 
cômputo da somas das decisões individuais transitivas. [...] 

Este fenômeno permite o chamado voto útil ou voto estratégico. 
Assim, se o eleitor nº 2 prefere o candidato “C” a “A”, e a ordem da 
votação começa com a disputa BxC, o eleitor, sabendo de antemão, 
que nesta ordem, o candidato “A” ganha, muda seu voto para “C” 
(apesar de preferir “B”), a fim de que, no final da disputa ganhe 
“C” (evitando a vitória de “A”). O voto útil ou estratégico nem 
sempre é perverso. Suponhamos três candidatos “X”, “Y” e “Z” 
a uma vaga no Senado, numa eleição plural de um só turno. Se, 
por exemplo, “X” e “Y” forem de centro esquerda, “Z” de centro 
direita e as pesquisas de intenção de voto derem as indicações: 
“X”=25% “Y”=35% “Z”=40%, será vantajoso para os eleitores de 
“X” descarregarem seus votos em “Y”, que os desagrada menos do 
que “Z”, ao menos na dimensão ideológica. Pode ser demonstrado 
(21) que, se uma alternativa derrotar todas as demais, numa 
votação dois a dois, ela será necessariamente vencedora através do 
voto útil. (1997, p. 279-280)

Não se pode esquecer, contudo, que questões de preferência 
podem se alterar por motivos diversos. O Candidato “X” pode ser o 
preferido de determinado grupo por representar interesses alinhavados 
com as suas ideologias. No entanto, poderá também ser o preferido de 
outro grupo por ser contrário a interesses rebatidos ou combatidos por 
este.

De qualquer sorte, há numerosos procedimentos de votação 
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propostos para evitar o efeito Condorcet (intransitividade da preferência 
coletiva a partir da soma de preferências individuais transitivas). Epstein 
(1997) enumera os seguintes exemplos, aqui resumidos:

1) voto por apuração ou alternativo: nele o eleitor marca na 
cédula os candidatos que têm sua aprovação. Aquele com maior número 
de votos é eleito. Aqui, votar em um maior número de escolhas dá apoio 
a candidatos rejeitados, e votar em menor número, como por exemplo 
somente em um candidato, leva ao risco de vitória de um candidato 
inaceitável pelo eleitor;

2) votação por segundo turno (runoff): seleciona para uma segunda 
eleição os dois candidatos mais votados na primeira. No Brasil, observa-
se que candidatos com menores rejeições nas eleições presidenciais não 
tem conseguido chegar ao segundo turno, talvez pela existência de uma 
crescente polarização, fenômeno que não é o objeto do presente estudo;

3) votação por pontos: o número de votos dados à primeira 
escolha é multiplicado por um coeficiente, A segunda escolha recebe um 
valor imediatamente inferior, e assim sucessivamente;

4) sistema por voto plural: o candidato que receber o maior 
número de votos é eleito, obtenha ou não a maioria de 50% mais um de 
votos. Aqui, não se garante a legitimidade do candidato vencedor, sendo 
que em muitos países a decisão final de escolha entre os mais votados se 
dá pelo Congresso.

Não é possível afirmar que algum destes sistemas seja mais eficiente 
que outro. Isso vai depender, sem dúvidas, do contexto vivido por cada 
sociedade, inclusive quanto à possibilidade de reflexão e elaboração de 
estratégias por meio dos eleitores e candidatos.

Para Condorcet, o desenvolvimento científico e os procedimentos 
democráticos de governo promoveriam o progresso da sociedade, moral e 
material, demonstrando que a vontade coletiva, exposta no voto, pode se 
demonstrar intransitiva e conter um elemento de irracionalidade. Todavia, 
percebe-se que a frequência do paradoxo é menor quando as escolhas são 
unidimensionais, como quando efetuadas segundo a dimensão esquerda-
direita, ou liberal-conservadora (EPSTEIN, 1997).

No entanto, como já foi pontuado, a complexidade da sociedade 
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cada vez mais conduz a uma dificuldade de identificação destas dimensões, 
ao que se soma uma maior unificação e desvirtuamento de discursos. 
Interesses que antes eram mais simples de serem identificados hoje trazem 
maiores desdobramentos, os quais geralmente não são absorvidos pela 
maior parcela do povo, quão mais com a criação e modificação constante 
nos partidos políticos que se observa no Brasil, além da existência de 
coligações que seriam, na teoria, impossíveis, mas que na prática ocorrem 
diante de circunstâncias imediatas e, novamente, fluídas e maleáveis.

Quanto aos partidos, não se olvida sua importância e necessidade 
de valorização no cenário político brasileiro. De qualquer sorte, sua 
organização e regulamentação, com efetiva participação na democracia, 
permitem uma maior alternância de poder e democratização de decisões, 
respeitando os direitos das minorias. O controle e a responsabilização das 
decisões políticas dos partidos clamam por uma maior transparência e 
visibilidade do sistema democrático (MORAES, 2011).

Por fim, há que se compreender que a democracia não deve ser 
uma imposição externa, mas sim uma construção que parta dos interesses 
coletivos.

Segundo Sen (2011, p. 356), “[...] o tema da democracia tornou-
se severamente confuso devido à forma como a retórica que o envolve tem 
sido utilizada nos últimos anos.” Refere ele a existência crescente de uma 
“[...] dicotomia confusa entre aqueles que querem ‘impor’ a democracia 
a países do mundo não ocidental (no ‘próprio interesse’ desses países, 
é claro) e os que se opõem a essa imposição (por respeito às ‘próprias 
tradições” desses países). No entanto, conclui que essa linguagem de 
imposição utilizada por ambas as partes é “[...] extremamente inadequada 
porque supõe implicitamente que a democracia pertence exclusivamente 
ao Ocidente e é uma ideia essencialmente ‘ocidental’, que surgiu e 
floresceu apenas no Ocidente.”.

Somente pode conferir sentido à política, reabilitando seu papel 
de governo em relação à economia e fazer reacender por ela a paixão e 
a energia cujo exaurimento é fruto do primado associado aos interesses 
pessoais ou coorporativos, a assunção desinteressada, como critério da ação 
política, do primado de interesses gerais, observados nas Constituições 
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como direitos de todos os seres humanos, vitais de toda a humanidade 
(FERRAJOLI, 2015).

5 Considerações finais

Deste modo, é possível agrupar as dificuldades apresentadas na e 
para a democracia como sendo: (a) a crise de representatividade, na qual 
os cidadãos não se sentem devidamente representados pelos eleitos; (b) 
a complexidade social, que não permite à política e às engrenagens dos 
Poderes da República acompanhar, no mesmo passo, as mudanças sociais; 
(c) a insuficiência do voto em representar os reais interesses do povo e 
dos indivíduos; (d) a tentativa de imposição externa da democracia em 
Estados não democráticos, sem que haja o cultivo desta partindo das 
bases sociais.

Talvez, o futuro do Estado de direito e da democracia, evitando 
o colapso de ambos em nível interno dos Estados nacionais, dependa 
da expansão progressiva do paradigma constitucional a ordenamentos 
supranacionais, à altura dos poderes supraestatais (FERRAJOLI, 
2015). No entanto, é imprescindível que se mantenha viva a garantia 
de sustentação das individualidades culturais e sociais de cada Estado. A 
construção democrática, ao que se evidencia, deve ser plural e respeitadora 
das individualidades, ou seja: deve ocorrer de baixo para cima, e não por 
intermédio de imposições.

Ainda que isso possa parecer utópico ou inatingível, mormente 
em vista do atual contexto que se vive, como já citado, há que se exigir 
que a soberania popular ao menos pretenda ser indivisível, ou que, talvez, 
criem-se mecanismos capazes de afirmar que o papel exercido represente 
a vontade do povo, o que não quer dizer, todavia, o exercício de uma 
política simbólica ou do populismo.

Ademais, várias ações podem ser adotadas para que se modifique 
essa situação atual de desestabilização da política e da democracia 
participativa. De plano, verifica-se a necessidade de compreensão coletiva 
de que o voto não é a única forma de exercício da democracia; com base 
nisso, e utilizando-se desta ideia, é imprescindível fazer com que o cidadão 
se sinta parte das construções democráticas e das tomadas de decisões.
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Para tanto, é necessário utilizar-se também de outras ferramentas, 
existentes ou a serem criadas, assim como fomentar a ampliação de 
formas de transparência e participação, e visar alternativas políticas e 
de sistemas que melhor possam representar e traduzir os reais interesses 
da sociedade e da vontade exprimida também por intermédio do voto, 
objetivando evitar o chamado paradoxo de Condorcet, passando também 
pela necessidade de amplificação das formas de transparência.

Não se pode afirmar a existência de um melhor ou pior sistema de 
aferição da vontade coletiva mediada pelo voto, que aliás não pode ser o 
único instrumento de participação e democracia. Pelo contrário: há cada 
vez maior necessidade de que cada povo seja capaz de compreender suas 
peculiaridades e adequar os sistemas de votação a essas características, o 
que somente pode ocorrer por meio da reflexão e estudos, garantindo 
assim que os resultados das tomadas de decisões públicas possam de fato 
representar aquilo que a sociedade deseja, ao passo que a concretização 
desses interesses acaba por se tornar uma tarefa a ser exercida e fiscalizada 
em momento posterior.
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