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PARTE I

FEDERALISMO: PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS, 
COMPARADAS E NACIONAIS



Senado e Federação: o estudo 
do modelo brasileiro

Senate and Federation: a brazilian model study

Raphaela Rocha Ribeiro1

Resumo: Este artigo tem o intuito apresentar o bicameralis-
mo como elemento recorrente na constituição dos Estados federais, 
com enfoque no modelo brasileiro. A partir da análise bibliográfica 
sobre o tema, contando com estudos sobre senados e federações ao 
redor do mundo, o artigo se estrutura em três vertentes a fim de ve-
rificar o desempenho do Senado brasileiro enquanto representante 
dos Estados (art.52, CR/88). Inicialmente, o trabalho se debruçará 
sobre a relação existente entre a forma federada de Estado e o mode-
lo bipartido de poder legislativo. Em um segundo momento, o obje-
tivo é analisar as variações nos modelos de Senado e seus impactos 
sobre a representação dos entes federados. Por fim, no terceiro e úl-
timo momento, será avaliado o desempenho do Senado brasileiro 
como representante dos entes federados, de modo a concluir pela 
fragilidade dessa representação.

Abstract: This article aims, while focusing at the Brazilian 
model, at presenting bicameralism as a recurring element in the 
constitutions of federal states.  From bibliographical analysis of the 
theme, following studies about senates and federations worldwide, 
the article is structured in three ways so as to verify the performance 
of the Brazilian Senate as representative of the states (art. 52, CR/88).  
Initially, this work deals with the existing relation between the fed-
erative form of state and the bipartite model of legislative power. 

1 Doutoranda e Mestre em Direito do Estado pela Universidade de São 
Paulo (USP). Graduada e pós graduada em Direito Público pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMG). Professora universitá-
ria. raphaelarr@gmail.com
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Secondly, the objective is to analyse the varieties in the models of 
Senates and their impacts over the representation of the federate en-
tities. Thirdly and lastly, the performance of the Brazilian Senate as a 
federate entity will be assessed: the conclusion will be for the fragility 
of such represantation.

Palavras-chave: Senado, federalismo, representação

Keywords:Senate, federalismo, representation

1. Federação e bicameralismo: aspectos introdutórios

Embora não exista um único modelo de federalismo,2é pos-
sível detectar características comuns que possibilitam sua identifica-
ção. Essencialmente, Estados federais se caracterizam pela divisão 
do governo em, no mínimo, dois níveis: nacional e subnacional.3 O 
texto constitucional é responsável por estabelecer a repartição de 
competências entre essas esferas de governo,4 cabendo a um tribunal 
a solução de eventuais conflitos. Trata-se da complexa convivência 
entre unidade e diversidade.5

A federação, em síntese, se estrutura a partir de Estados for-
mados pelo mesmo povo, pertencentes ao mesmo território, sujeitos 
a mesma ordem soberana. Trata-se de forma complexa de Estado 
que agrega a vontade das entidades federadas aos objetivos e anseios 
da União. Nesse sentido, muitos Estados federais contam com uma 
segunda Casa legislativa, cujos membros possuem a função de re-
presentar os interesses de seus Estados.6 

Um olhar atual permite atestar que a relação entre bicame-
ralismo e federalismo não é necessária, embora recorrente. Há Esta-
dos unitários bicamerais como Inglaterra, Irlanda e Chile. Por outro 
lado, há países federados que não contam com a existência de uma 
2 ––

3 No Brasil, por exemplo, são três os níveis, pois pela Constituição de 1988 (art. 1º), os municípios também são entes federativos. 

4 “A formulação da teoria jurídica do Estado Federal demanda definir a situação determinada pelos poderes constituídos que 

surgem através da União Federal e dos Estados-membros: Pois bem, da soberania que dá personalidade jurídica de Direito 

Público à União e da autonomia que caracteriza os Estados-membros como entidades federativas componentes, as competências 

conhecidas são aquelas efetivamente marcadas, traçadas e apontadas pela Constituição.” BARACHO, 1986. p. 21.

5 WATTS, 2006.

6 BONAVIDES,  p. 83-94, abr./jun. 1976.
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segunda Casa legislativa. Emirados Árabes, Iraque, Micronésia e Ve-
nezuela são exemplos que ratificam essa afirmativa. Segundo Meg 
Russell, nas 178 democracias atuais, 7  18 das 22 federações adotam 
o sistema bicameral.8

A frequência com que federações contam com duas Casas 
legislativas tem a ver com o modelo originário do sistema federati-
vo contemporâneo. O Senado estadunidense foi criado juntamente 
com a federação com o intuito de representar de modo igualitário os 
Estados. Assim, sob a justificativa de que Estados menores e menos 
populosos estavam sub-representados na Câmara popular, previu-se 
a composição complexa do poder legislativo, com duas Casas, ca-
bendo a uma delas a representação das unidades federadas.9

Nas federações, aos Senados cabe a função de representar e 
defender a vontade dos Estados no poder central. É a forma institu-
cionalizada com que os anseios regionais se conectam a União. Des-
se modo, além da vontade da população, as percepções e almejos dos 
Estados ganham voz em âmbito nacional, mas o modo como isso 
ocorre dependerá do desenho institucional do Senado e esse será o 
enfoque do tópico a seguir. 

2. Representação na federação

No desenho federativo, comumente aos Senados, ou qual-
quer nome que as Câmaras Altas recebam, cabe a função de repre-
sentar os Estados ou determinado recorte territorial específico. A 
conformação dos Senados influi diretamente na representação des-
ses Estados perante o governo nacional. O modo como seus mem-
bros são escolhidos, as regras de votação, quantidade de membros 
afetam diretamente o modo como a representatividade ocorre. De-
talhes dessas regras ainda serão apresentados neste trabalho. Por ora, 
o enfoque será trabalhar com a ideia de representação diante da for-
ma de Estado federal. 

A alegação de inefetiva representação das unidades fede-

7  Nesse ponto, cabe questionar se os exemplos oferecidos, quais sejam, 
Emirados Árabes, Iraque, Micronésia e Venezuela são, de fato, democra-
cias. 
8  RUSSELL, Meg. 2001.
9  MADISON, 1993.
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radas, por várias vezes, é usada como justificativa para se propor 
a extinção Senados em federações.10 Não são comuns mecanismos 
que prevejam a estrita ligação entre a conduta do parlamentar com 
o Estado que representa. Muitas vezes, questões partidárias e outros 
interesses prevalecem. 

A representação dos Estados não observa padrão único. Meg 
Russell afirma que as Câmaras Altas podem representar determina-
do Estado a partir de três dimensões: seu governo, seu parlamento 
ou seu povo. Além de variar o enfoque representativo, a quantidade 
de membros, a duração do mandato e os critérios de eleição pos-
suem variadas categorias. Para a jurista, a partir desses critérios, que 
definem a composição da Câmara, é que se pode compreender o 
enfoque representativo adotado.11 

A Câmara federativa pode representar diferentes interesses 
dentro do mesmo recorte territorial. Podem ser interesses da as-
sembleia estadual, do governo ou de sua população. A adoção da 
representação desses enfoques não esvazia a representação do ente 
federado, composto por esses elementos, dentre outros. A relação 
entre os interesses dependerá de quem será responsável por eleger 
os membros dessa Casa. Assim, por exemplo, nas hipóteses de es-
colha dos membros do Senado pelo legislativo estadual, verifica-se a 
representação dos interesses da assembleia do Estado no legislativo 
federal. 

Evidente que a representação preponderante de determina-
do interesse não implica o esvaziamento dos demais. Nos casos, por 
exemplo, em que a população do Estado estiver representada na se-
gunda Casa, hipóteses de eleição direta, enfraquece-se o vínculo do 
parlamento com o governo estadual, mas não o elimina. O mesmo 
ocorre nos casos de predomínio da representação dos interesses do 
legislativo e executivo estadual.12

Sendo assim, essas são as possíveis nuances representativas 
dentro da ideia de Casa federativa. O Senado brasileiro, por sua vez, 
representa a população de seus Estados, uma vez que seus membros 
são eleitos diretamente pelo povo, responsáveis por escolher os par-
lamentares que representarão sua unidade federada.

10  Ver mais em RUSSELL, 2001.
11  RUSSELL, 1999.
12  RUSSELL, 2001.
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Diante dos elementos apresentados, verificam-se as variadas 
possibilidades no arranjo de segundas Casas legislativas, caracteri-
zando arranjos bicamerais dos mais diversos. Além da quantidade 
de membros, o modo como são eleitos afeta estrutura do Senado 
e a forma como se relaciona dentro do próprio legislativo e com as 
demais esferas de poder.

2.1. Como representa?

Na aproximação da federação com o sistema bicameral re-
vela-se importante se debruçar sobre a experiência norte-americana, 
primeiro Estado federal contemporâneo.13 Na narrativa de criação 
de uma segunda Casa legislativa, o desenho institucional estaduni-
dense adotou o modelo bicameral com intuito de preservar o equilí-
brio democrático. A Câmara Baixa, de representação popular, tinha 
sua composição relacionada ao contingente populacional de cada 
Estado. Nesse sentido, Estados mais populosos contavam com maior 
número de representantes na referida Casa parlamentar.

Na consolidação do pacto federativo e na criação dos Esta-
dos Unidos da América, a anuência de todos os Estados era impres-
cindível. Contudo, os Estados menos populosos, sub-representados 
na Câmara, contavam com posição política desfavorável, sobre a 
qual James Madison afirmou que “[n]ão é provável que se obtenha 
dos menores Estados um governo fundado em princípios consoan-
tes com os desejos dos maiores.”14 Estados menores, portanto, an-
siavam a criação de uma Câmara que os representasse de maneira 
equiparada.

Nesse sentido, Madison afirmou que a igualdade no número 
de representantes no Senado decorre do pacto federativo em si, mas 
que também é um modo de proteção dos pequenos estados, senten-
ciando

(...) que o voto igual concedido a todos os Estados é tanto um 
reconhecimento constitucional da parcela de soberania con-
servada por todos eles quanto um instrumento para preser-
vá-la. Nessa medida, a igualdade deve ser tão aceitável para 
os Estados grandes quanto para os pequenos, pois interessa-

13  BARACHO, 1986.
14  MADISON, 1993.
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-lhes igualmente se proteger, por todos os expedientes pos-
síveis, de uma consolidação indesejável dos Estados numa 
república simples.15

Assim, desenhou-se um Senado de representação igualitária 
dos Estados. Cada subunidade federada contava com dois represen-
tantes,16 independentemente do tamanho de sua população. A forma 
escolhida para dar efetiva voz aos interesses dos Estados foi a eleição 
indireta. Cada assembleia estadual, cujos membros eram eleitos di-
retamente pelo povo, era responsável pela indicação de dois repre-
sentantes de sua localidade no Senado.

Sendo esse o primeiro arranjo que reuniu Senado e federa-
ção, foi ele o modelo de inspiração para diversos outros países. Aus-
trália, Argentina e Brasil também optaram pelo modelo do número 
fixo de senadores para todos os Estados. Esse número, contudo, va-
ria.17 No Brasil e na Argentina cada unidade federada possui três re-
presentantes no Senado. Na Austrália, por sua vez, são seis senadores 
por Estado e quatro por território federal.18

A opção pelo número fixo de representantes por Estado é 
alvo de críticas. O ponto mais debatido diz respeito à sobrerrepre-
sentação de unidades territoriais menos populosas. Com base na 
experiência brasileira, Ana Luiza Backes afirma que as regiões Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste possuem 74% dos assentos no Senado 

15  Idem.
16  “A necessidade de um senado é indicada igualmente pela tendência de 
todas as assembleias numerosas e únicas a ceder ao impulso de paixões 
súbitas e violentas, e a se deixar levar a resoluções descabidas e perniciosas 
por líderes facciosos. (...) um corpo destinado a corrigir esta enfermidade 
deve estar ele próprio livre dela, devendo, consequentemente, ser menos 
numeroso. Deve, além disso, ter grande solidez, o que se recomenda que 
seu poder seja conservado por mandato de duração considerável.”  MADI-
SON,1993, p. 190.
17  Embora haja essa variação, é possível identificar que a grande maioria 
das segundas Casas adota um padrão de ter uma quantidade de membros 
menor do que as Casas de representação popular. As duas maiores Câmaras 
Altas, na atualidade, são a Casa dos Lordes na Inglaterra, que conta com 
799 membros. O segundo maior Senado é o francês, com 321 represen-
tantes. Em média, as Câmaras Altas possuem 83 membros. PATTERSON; 
MUGHAN,1999; RUSSELL, 1999; REINO UNIDO, 2017.
18  UHR,p. 93-119, 1999.
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correspondentes a 42% do total da população brasileira.19 Esse pano-
rama pode induzir à obstrução de anseios de maioria da população 
em virtude da elevada desproporção de representação na segunda 
Casa legislativa nacional. Backes conclui que diante desse cenário “ 
[a] minoria pode impedir a maioria de governar” 20

Alfred Stepan identifica a estrutura federal como elemento 
relevante ao freio da tirania da maioria, importante no desenho de-
mocrático. No contexto apresentado, isso indica que as instituições 
que caracterizam o modelo federativo, tal qual o Senado, importam 
no processo de transformação das preferências dos eleitores em po-
líticas públicas.21 

Stepan entende que certo constrangimento à maioria é ine-
rente ao próprio arranjo federativo. Contudo, afirma que o modelo 
brasileiro mostra exagerada obstrução à maioria democrática. Para 
o autor, a desproporcionalidade na representação dos Estados mos-
tra-se mais aguda na experiência brasileira em razão vasta compe-
tência de atribuições dessa Câmara, uma vez que “[n]o Brasil, não há 
nenhuma área de política que esteja fora da competência do Senado, 
e muitas das áreas chaves são de sua exclusiva prerrogativa.”22

O modelo de número fixo de membros de representantes 
por unidade territorial não é o único. Em sentido oposto, Alemanha 
e Áustria são exemplos do modelo que busca equivalência entre o 
tamanho da população estadual e números de membros represen-
tantes. Na Alemanha, cada länder tem no mínimo três e no máximo 
seis representantes em sua Câmara Alta. Na Áustria, por sua vez, as 
províncias possuem entre três e 12 membros cada.23

Esse modelo, contudo, também não é imune a críticas. Ain-
da que existam diferentes enfoques representativos, como aborda-
do no item anterior, as Câmaras Altas, de acordo com a presente 
abordagem, representam a unidade federada. Sendo assim, é pouco 
lógico conformá-la em razão do contingente populacional daquele 
recorte territorial, uma vez que se representa o Estado em sua unida-
de. Essa distorção revela-se ainda mais pontual, sobretudo, nos casos 
em que a Câmara Baixa representar a população proporcionalmente.
19  BACKES, 1999.
20  Idem
21  STEPAN, 1999.
22  Idem, p. 18.
23  COAKLEY, 2014



20 • CAPÍTULO 1

2.2. As formas de escolha dos membros 

Os critérios utilizados para a composição dos Senados bi-
cameralismo24 revelam pertinentes no modo como a representação 
dos entes federados ocorre. Nos Estados Unidos, relevante discussão 
acerca do modo de eleição, direta ou indireta, chegou a ocorrer em 
dois momentos. Em ambos, questões afetas à representação dos Es-
tados se encontravam no cerne da divergência. 

O primeiro debate se deu durante a transição de confede-
ração para federação. À época, nacionalistas eram favoráveis a elei-
ção direta para senadores. Afirmavam que a eleição indireta poderia 
promover cenário de rivalidade entre a legislatura nacional e esta-
dual, prejudicial aos cidadãos, ansiosos por serem beneficiados pela 
política, independentemente de sua origem. Ao se considerar a es-
trutura da federação, optou-se pela indicação dos senadores pelas 
assembleias estaduais, como modelo ideal capaz de refletir os inte-
resses dos Estados e manter a unidade nacional.25

A eleição indireta para o Senado foi desenhada, portanto, 
como modo de fortalecer os Estados e sua representação no cená-
rio nacional. A manutenção do cargo de senador estaria assegura-
da por conduta que estivesse atenta aos interesses de seu Estado. Só 
continuariam a integrar a representação estadual em esfera nacional 
aqueles parlamentares que atendessem aos almejos de sua localida-
de.

O segundo momento de discussão sobre o modelo de elei-
ção para senador, nos Estados Unidos, ocorreu no final do século 
XIX e início do século XX, consagrando com sucesso a proposta 
de Emenda Constitucional que estabeleceu a eleição direta para os 
membros do Senado. Para Ralph Rossum, a partir da mudança trazi-

24  Nesse sentido, ver: TSEBELIS; MONEY,1997; REYNOSO, 2010. 
25  “Como o balanceamento entre os elementos federal e nacional são man-
tidos, e como o desenho federativo original pode ser preservado? As res-
postas dos constituintes a essas questões não foi o emprego de “meios ne-
bulosos” por palavras ou erigir “barreiras de papel” na tentativa de proibir 
tal inclinação, mas, em vez disso, amparar-se em estrutura constitucional. 
Nesse caso eles confiaram no modo de eleição do Senado. (…) o fato de 
que os Senadores eram eleitos (e reeleitos) pela assembleia estadual fez 
ser de seu interesse preservar o desenho federal originário e proteger os 
interesses dos Estados enquanto Estados ”ROSSUM, p. 83, 2001.
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da com a 17ª Emenda Constitucional, qual seja a eleição direta para 
senadores, rompeu-se a ligação entre o Estado e o parlamentar que o 
representa na Câmara Alta.26

Segundo Rossum, essa novidade acabou por enfraquecer a 
federação e o bicameralismo estadunidense. Os Estados não se en-
contravam devidamente representados na esfera federal, sendo inca-
pazes de oferecer efetiva oposição ao movimento centralizador que 
ganhou força, sobretudo, no cenário pós-primeira Guerra. A rup-
tura com o papel das assembleias legislativas estaduais, aproximou 
lobistas dos senadores, acentuando a influência de interesses econô-
micos e particularistas ao trabalho da segunda Câmara. Esse cenário 
acabou também por elevar os custos de campanha eleitoral, sobre-
tudo em razão do reduzido número de membros na Câmara Alta.27 

Ademais, sobre a escolha indireta de senadores, não se pode 
tomar as orientações advindas de quem os elegeu ou indicou de 
forma absoluta. Na literatura estadunidense, há apontamentos que 
indicam certas dificuldades em se exigir a conduta dos senadores 
em conformidade com as assembleias estaduais. Não existiam me-
canismos de coerção, como o “direito à instrução”28 ou recall.29 Ainda 
assim, não se pode negar que a atuação independente dos parlamen-
tares em face das diretrizes políticas oferecidas por seus apoiadores 
poderia lhe custar a não recondução ao cargo.

No caso brasileiro, a eleição direta para senador veio junta-
mente com a instituição do Estado federal, em 1891. A eleição direta 
possibilita cenário em que não há necessária correspondência entre 
os representantes do executivo e legislativo estadual com os mem-

26  Idem
27  Idem.
28  O “direito à instrução” consistia na indicação pelo governo do Estado 
de como o senador deveria votar, não havendo, contudo, mecanismos de 
coerção para assegurar essa orientação. Embora não houvesse nenhum dis-
positivo formal que estabelecesse o “direito à instrução”, segundo Rossum 
ele era usado pelos Estados até a promulgação da17ª Emenda. (ROSSUM, 
2001)
29  O recall poderia ser o mecanismo a garantir a efetividade do direito à 
instrução. Contudo, essa não foi a opção do constituinte, pois minaria o 
propósito de estabelecer o Senado como uma Casa madura e independente, 
restringindo a autonomia de seus membros. (Idem)Ver mais em: ZYWI-
CKI, 1997, p. 201; e BYBEE, 1997.
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bros eleitos.30 Nesse ponto, José Afonso da Silva crítica o modelo se-
natorial brasileiro, asseverando o hiato representativo quando sena-
dores são filiados ao partido adversário do governador do Estado.31

O apontamento de José Afonso da Silva é pertinente, mas 
desconsidera que o arranjo eleitoral para conformação dos executi-
vos e legislativos estaduais, no Brasil, não os vincula. Sendo assim, 
em decorrência do próprio processo eleitoral estadual, o governador 
pode pertencer a coalizão partidária distinta da maioria da assem-
bleia. Nesses casos, nem mesmo a previsão de eleição indireta resol-
veria a falta de correspondência partidária entre o governador e os 
senadores. Contudo, cumpre ressaltar que, no panorama brasileiro, 
é mais comum que os governadores contem com o apoio de maioria 
da assembleia.

Em leitura menos extremista, Meg Russell não vê a eleição 
direta para os senadores como forma de obstar a representação dos 
Estados. Para a autora, de fato, a eleição direta enfraquece a conexão 
dos parlamentares com as instituições estaduais. Contudo, vislum-
bra esse modelo como uma maneira de representar o Estado por 
meio de sua população e não por meio de sua instituição legislativa 
ou executiva. Essa abordagem é a mais acertada, pois contempla as 
possibilidades de representação dentro de um ente tão complexo, 
com multiplicidade de vontades, como o Estado. Além de ser a op-
ção das federações brasileira e estadunidense, também foi a escolha 
dos constituintes australianos e suíços.32

A nomeação também é utilizada como método de composi-
ção de segundas Casas em algumas federações. O Canadá conta com 
um Senado inteiramente composto por membros não eleitos.33 Se-
gundo David Smith, a instituição de critério diverso do eleitoral foi 
um modo de garantir imparcialidade, a fim de se evitar a influência 
de interesses privados e partidários. Contudo, esse critério, é recor-
rentemente sujeito a críticas e questionamentos sob a justificativa de 

30  Segundo Arretche, “o método de seleção dos senadores, por sua vez, é 
frequentemente empregado como forma de avaliar se os atores regionais 
têm influência na carreira parlamentar dos senadores (escolha indireta) ou, 
alternativamente, se os partidos estão representados na Câmara Alta (esco-
lha direta)”. ARRETCHE, 2012.
31  SILVA, 2014. p. 513. 
32  RUSSELL, 2001. 
33  BORTHWICK, 2001.
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ausência de legitimidade.34 O autor afirma que no Canadá, “[c]ríti-
cos dizem que o Senado representa ninguém, porque é nomeado.”35 
A insatisfação era ainda mais contundente quando os membros in-
dicados ocupavam o cargo de maneira vitalícia. A aposentadoria 
compulsória aos setenta e cinco anos foi instituída em 1965.36

Além de falta de legitimidade, o modo como ocorre a no-
meação dos senadores canadenses acentua as críticas sobre a insti-
tuição. O chefe de governo do país é responsável pela indicação dos 
membros que comporão a segunda Casa legislativa. Ou seja, cabe 
ao governo federal designar aqueles que representação as provín-
cias no Senado, sendo requisito que o escolhido seja residente na 
localidade que representa.37 Esse panorama acaba por promover ce-
nário de inevitável partidarização na indicação, bem como fragiliza 
a representação da província e dos anseios locais, sugerindo maior 
afinidade com as demandas do chefe de governo e de seu partido, 
que lhe garantiram o cargo. A literatura, de fato, não poupa críticas à 
Câmara Alta canadense.38

O Conselho Federal Alemão –Bundesrat- também é com-
posto por membros nomeados pelo governo de cada um dos de-
zesseis Estados que formam a referida federação. Nesse caso, os in-
tegrantes do Bundesrat, concomitantemente, também compõem o 
executivo de cada subunidade nacional, chamada länder. Mesmo se 
tratando de um caso de nomeação, como o canadense, o modelo ale-
mão não é sujeito a tanta oposição, pois a exoneração dos membros 
pode ocorrer a qualquer tempo.

A estrutura do Bundesrat concebe a representação do gover-

34  SMITH, 1999. p. 67.
35  Idem.
36  BORTHWICK, 2001.
37  “Ademais, a realidade é que o critério geográfico refere-se ao local de 
residência da pessoa nomeada ao Senado. O critério é certamente mais 
complexo no caso dos senadores de Quebec. De fato, exclusivamente 
quanto a eles, um requisito de residência mais preciso, não somente nos 
limites da província, mas em vez disso, no distrito eleitoral em particular 
foi acrescentado. Esse requisito visava preservar constitucionalmente a re-
presentação das regiões anglo fônicas de Quebec. Entretanto, ainda assim, 
é o caso que a residência sozinha não consegue garantir qualquer forma de 
responsabilidade na representação”. PINARD,. 470, tradução livre.
38  Nesse sentido ver: idem; SMITH in: PATTERSON; MUGHAN, 1999.
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no dos länder e não de seu respectivo parlamento. Essa conformação 
faz com que partidos que não participem do governo, também não 
tenham assentos na segunda Casa. Segundo Hans-Georg Wehling, 
essa foi uma forma de afastar interesses partidários do Bundesrat.39 
Ao mesmo tempo, também afasta a visão e a defesa dos interesses da 
oposição.

A partir da compreensão de Meg Russell, exposta acima, en-
quanto os membros do Bundesrat representam o governo de cada 
um dos länder, na experiência canadense, pode- se verificar a repre-
sentação do governo federal por meio dos senadores. Esse enfoque, 
de fato, ressalta a pertinência das críticas ao Senado no Canadá que, 
em razão do modo como seus membros são escolhidos, tem o aspec-
to da representação federativa fragilizado e pouco efetivo. 

2.3 Votação no Senado: individual ou em bloco

Assim como não há uniformidade nos métodos de eleição 
e composição do Senado, as votações internas também apresentam 
suas variações. As competências das Câmaras Altas são variadas e, 
dentro do processo legislativo, as Casas podem possuir poder de ve-
tar ou apenas de suspender a proposta em tramitação. Ademais, as 
deliberações internas em Senados federais podem ocorrer individu-
almente ou em bloco. 

A votação individual ocorre por membro, enquanto a vo-
tação em bloco acontece por unidade territorial representada. No 
primeiro modelo, cada representante de determinado Estado tem 
direito a um voto. Ou seja, a quantidade de votos é a mesma da 
quantidade de senadores presentes no momento da deliberação. Na 
votação em bloco, o direito de voto se dá por unidade territorial, 
conferindo, assim, um voto por Estado.

Novamente, toma-se como ponto de partida a experiência 
da primeira federação moderna. Na Convenção da Filadélfia, além 
de se debater a proporcionalidade na representação no Senado, dis-
cutiu-se o modo como a votação ocorreria. Aqueles favoráveis ao 
voto em bloco vislumbravam a votação per capita dissonante da 

39  WEHLING, Hans-Georg. The Bundesrat. Publius: The Journal of Fed-
eralism, v. 19, n. 4, p. 53-64, 1989.
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ideia de representação dos Estados como entes federados.40 Em deli-
beração pouco apertada, apenas o Estado de Maryland manifestou-
-se desfavorável à votação individual.41 

No modelo norte-americano os dois representantes do Es-
tado no Senado nunca são eleitos ao mesmo tempo. Sendo assim, 
mesmo no momento que antecedeu a 17ª Emenda, senadores do 
mesmo Estado poderiam ser eleitos por assembleias legislativas com 
perfis distintos, podendo dificultar uma votação estadual coesa. A 
deliberação per capita poderia permitir que diferentes maiorias po-
líticas se manifestassem em momentos distintos e tivessem seu voto 
garantido no Congresso Nacional. Após 1913, a coesão do voto dos 
senadores passou a ser ainda menos esperada, tendo em vista que 
parte da literatura42 assume que a eleição direta rompeu com a repre-
sentação dos reais interesses do Estado. 

A votação no Brasil se dá nos moldes do modelo estadu-
nidense, individualmente. Assim, representantes do mesmo Estado 
podem se comportar politicamente de modo completamente diver-
gente. Nesse aspecto, Marta Arretche identifica importante dado fac-
tual a ser considerado. Analisando o comportamento dos senadores 
nas propostas de emenda constitucional de 1989 a 2008, a cientista 
política verificou que “senadores de um mesmo estado não votam 
de modo coeso”, e que “[a] coesão das bancadas estaduais é antes a 
exceção que a regra”. Nesse estudo, mostrou que o comportamento 
dos senadores é partidário, concluindo que “a disciplina partidária 
prevalece sobre a coesão da representação regional”.43

Ainda, a autora verificou comportamento semelhante mes-
mo quando o critério de coesão é flexibilizado e aplicado apenas 
para dois senadores. Também se atestou comportamento majorita-
riamente partidário.44 As votações, portanto, constatam o direciona-
mento dos senadores aos líderes de seus partidos ou a outros inte-
resses, não sendo necessária a compatibilização com a visão de seu 
colega, representante da mesma unidade federada.

Trazendo experiência distinta, na Alemanha, cada länder 
conta com a quantidade de membros proporcional a sua população, 
40  BYBEE, 1997.
41  ROSSUM, 2001.
42  Idem.  
43  ARRETCHE, 2013,. p. 52-54.
44  Idem.
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mas com direito a apenas um voto. Isso indica que divergências são 
deliberadas internamente, pois a votação ocorre em bloco. Não é ne-
cessário que todos os membros estejam presentes para que se possa 
votar. Apenas um único representante poderá votar em nome de seu 
Estado.45

Considerando que os membros do Bundesrat são nomeados 
pelos governos estaduais é esperado que eles trabalhem em confor-
midade com as previsões daqueles que os indicaram. Segundo Meg 
Russell, esses governos são formados por coalizões, sendo necessá-
rio que elas se ajustem previamente às deliberações uma vez que, 
como dito, cada länder possui um único voto por deliberação.46

O modelo alemão de votação é o que melhor atende à ideia 
de representação das unidades federadas. A uniformidade do voto 
sugere algum tipo de concordância com os interesses do Estado. A 
convergência na votação de membros da mesma unidade territorial 
é esperada inclusive em razão do modelo eleitoral instituído no país: 
ali os membros do Bundesrat são também membros do executivo 
local, esperando-se haver mesma orientação política entre os repre-
sentantes. Nesse ponto, não se pode esquivar o peso do elemento 
partidário nessa composição. 

Contudo, é o modelo sul-africano o que melhor atende ao 
exercício concomitante do Senado, como Casa federativa e mode-
radora. Segundo Meg Russell, a África do Sul adota ambos os mo-
delos de deliberação interna. Nos casos de legislação ordinária, os 
membros da Câmara Alta votam individualmente. Nas hipóteses 
que envolvem questões federativas e emendas constitucionais, a pre-
visão é distinta, as votações ocorrem em bloco, por província. Esse 
padrão é capaz de ajustar a convivência entre ambas as funções do 
Senado aqui trabalhadas. Quando atua eminentemente como Casa 
moderadora, o peso dos votos dos senadores é per capita. No caso de 
preponderância de interesses federativos, vota-se em bloco, privile-
giando a representação da unidade territorial. Ainda, considerando 
que os membros da segunda Casa no país são eleitos indiretamen-
te, o Senado poderá contar com membros de orientação partidária 
oposta, acentuando a necessidade de conciliação nos casos em que a 

45  PATZELT, 1999.
46  RUSSELL, 2001. 
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votação não é individual.47

3. O Senado brasileiro como Casa federativa

A abordagem feita no tópico anterior foi importante para 
apresentar as diversas possibilidades de desenho e conformação de 
segundas Casas legislativas. Ficou evidente a diversidade desses mo-
delos e como essas características se refletem no modo como a re-
presentação federativa ocorre. O presente tópico analisará o modo 
como os senadores brasileiros desempenham sua atuação, conside-
rando seu papel constitucional de representação dos Estados.  

A defesa interesses dos Estados brasileiros pelos membros da 
segunda Casa não está imune a críticas. Dalmo de Abreu Dallari afir-
ma que os senadores nunca representaram seus Estados, assumindo 
os anseios de oligarquias regionais.48 Verificar se o comportamento 
do senador está em conformidade com os interesses de seu Estado 
não é tarefa simples. Pode-se utilizar a posição do governador como 
parâmetro, mas nem sempre ela está evidente. Nesse ponto, como já 
mencionado, José Afonso da Silva afirma que se houver identificação 
partidária dos senadores com o governador, os interesses da unidade 
federada estarão defendidos no Congresso Nacional.49

A relação sugerida por Afonso da Silva se coaduna com au-
tores50 que apontam a importância dos governadores no cenário po-
lítico nacional.51 A distribuição de recursos e cargos políticos na bu-
rocracia estadual, garantindo visibilidade aos parlamentares, seriam 
algumas das maneiras da chefia do executivo estadual exercer certo 
controle sobre esses políticos atuantes na esfera nacional.52

Essa previsão não se confirma. Geralda Luiza de Miranda 
desenvolveu trabalho dedicado a identificar a influência da dinâmi-
ca eleitoral no comportamento dos partidos na Câmara dos Deputa-
dos e no Senado Federal. Verificou-se que o resultado das votações 
47  RUSSELL, 2001.
48  DALLARI, in ROCHA, Marcela, 2009.
49  SILVA, 2014.
50  Nesse sentido, ver: SAMUELS, D.; ABRUCIO, F., 2000.
51  Desposato (2004), comentando trabalho de sua autoria, menciona que 
durante o regime militar a influência dos governadores e elites locais sobre 
os parlamentares era bastante expressiva. 
52  Idem.
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para o Congresso é mais influenciado pelo resultado e desempenho 
das eleições presidenciais do que por aquelas realizadas para a chefia 
do executivo estadual. Seguindo essa lógica, pode-se esperar que os 
senadores estejam mais coordenados e preocupados com a política 
em nível nacional do que estadual.53

A fim de verificar a influência dos governadores no desem-
penho dos senadores, Pedro Neiva e Márcia Soares realizaram pes-
quisa com base nas votações nominais ocorridas no período de 1998 
a 2008. A metodologia utilizada pelos autores se aproxima a lógica 
apresentada por José Afonso da Silva: “[c]omo os governadores não 
se manifestam publicamente em cada uma das votações, estamos 
considerando que ela seria expressa pelo voto do líder do seu res-
pectivo partido em plenário”.54

A partir dos dados colhidos e da análise feita, não foi possí-
vel identificar a relevância da opinião do governador no comporta-
mento do parlamentar que representa seu Estado no Congresso: “[o] 
fato de o senador ser proveniente de um estado onde o governador é 
filiado a um partido de oposição ao governo federal não se apresen-
tou como um elemento importante para explicar o apoio (ou a falta 
dele) à agenda nacional”. Conclui-se, portanto, que “[o]s senadores 
não parecem ser influenciados pelos governadores de seus estados, 
mesmo nas matérias de natureza federativa”.55

Ainda, pode-se usar como parâmetro da componente repre-
sentação federativa o comportamento dos senadores do mesmo Es-
tado nas votações. Em visão otimista, a ausência de coesão pode sig-
nificar a defesa de diferentes interesses que convivem em um mesmo 
recorte territorial.56 Por outro lado, a divergência nas votações de 
representantes do mesmo Estado pode indicar a falta de correspon-
dência com os interesses de sua região. 

53  Esses trabalhos refutam o cenário previsto por ABRANCHES (1998). O 
autor defendeu que o contexto político brasileiro exigiria a necessidade de 
formação de coalizões de apoio ao Presidente a cada nova demanda políti-
ca. Ao contrário de parte da literatura, que vislumbrava um cenário caótico 
de paralisia decisória, o país conseguiu aprovação de reformas fiscais e 
econômicas decisivas no cenário político e econômico do país. ARRET-
CHE, 2012.
54  NEIVA e SOARES, 2010. p. 7.
55  Idem, p. 14.
56  BYBEE, 1997.
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Como mencionado anteriormente, votações nominais de 
matérias federativas ocorridas no Senado brasileiro no período de 
1989 a 2008 foram objeto de estudo de trabalho realizado pela cien-
tista política Marta Arretche. Esse recorte tinha o intuito de verificar 
o comportamento parlamentar de senadores do mesmo Estado, den-
tre outros objetivos. Verificou-se baixa coesão entre representantes 
da mesma unidade federada no Senado e elevada disciplina partidá-
ria, como segue:

Como pode ser observado, senadores de um mesmo estado 
não votam de modo coeso. Nas votações das sessenta PECs 
federativas, o comportamento sistemático é de que senado-
res de um mesmo estado votem separadamente. A coesão 
das bancadas – mesmo se relaxamos o critério de coesão 
para apenas dois senadores de um mesmo estado presentes 
à votação – nunca é superior a 70% das votações.(...) Apenas 
de bancadas estaduais – das 27 – votaram do mesmo modo 
em mais de 50% das votações. Em alguns estados – Amapá, 
Sergipe e São Paulo -, essa taxa é inferior ou igual a 30%. Em 
suma, bancadas estaduais coesas não são o comportamento 
regular no Senado. Os senadores brasileiros não manifestam 
as mesmas preferências quando se trata de votar em maté-
rias que afetam os interesses de seus respectivos distritos de 
origem.57

A referência dos Estados com as taxas mais baixas de coesão 
partidária, quais sejam Amapá, Sergipe e São Paulo, sugere afasta-
mento da visão otimista mencionada acima. Era de se esperar que 
essa baixa coesão, decorrente da diversidade de interesses, fosse mais 
evidente em Estados mais populosos, como São Paulo. Amapá e Ser-
gipe parecem refutar essa hipótese.

Outra forma de se verificar o comportamento dos senadores 
em relação ao interesse de seus Estados é checar sua atuação nas vo-
tações das matérias legislativas em que o conflito federativo é latente. 
Questões afetas ao redesenho de repartição de financeira de tributos 
e riquezas podem ser usadas como exemplo, desde que impliquem 
algum tipo de ônus aos Estados. Evidente que podem haver deman-
das que não ensejem algum prejuízo aos entes e, assim, não possuam 
os requisitos necessários para se verificar a atuação do Senado como 
57  ARRETCHE, 2013. p. 52.
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Casa federativa.58 
O processo de descentralização de recursos fiscais previsto 

pela Constituinte de 1988 acompanhado de grave crise inflacioná-
ria apresentou cenário financeiramente e politicamente caótico no 
início da década de 90. A intervenção da União para reorganiza-
ção econômica mostrou-se imprescindível naquele momento. Além 
de lançar o “Plano Real”, o governo se preocupou em solucionar as 
exorbitantes dívidas dos Estados com os bancos estaduais e em criar 
fundos fiscais para reter parte dos repasses destinados aos Estados e 
Municípios.59

A primeira medida para tanto foi a criação do Fundo Social 
de Emergência (FSE) que estipulou a desvinculação de 20% das re-
ceitas cujo repasse constitucional foi previsto para Estados e Muni-
cípios. Com essa medida, os entes mais penalizados foram aqueles 
das regiões mais pobres do país, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, so-
brerrepresentadas no Senado, segundo apontamentos de Ana Luiza 
Backes.60 A aprovação do FSE se deu de modo diferenciado, dentro 
da tramitação da revisão constitucional prevista pelo Ato das Dispo-
sições Transitórias (ADCT).61 Ainda assim, ao contrário do que se 
esperaria, a grande maioria dos representantes das principais regiões 
afetadas pela medida seguiram a orientação do governo federal. Dos 
60 votos correspondentes a esses Estados, apenas cinco membros se 
posicionaram contra a medida. No segundo turno de votação, seis 
senadores disseram não à criação do FSE. Ademais, em ambas as 
votações 15 parlamentares das referidas regiões se ausentaram.62

Evidentemente, o procedimento de votação diferenciado, 
em sessão unicameral, é relevante e deve ser considerado, uma vez 
que o voto dos senadores é diluído em meio ao dos deputados, muito 
mais numerosos. Esse cenário pode, inclusive, ter acentuado o ele-
vado índice de falta dos senadores nas sessões, independentemente 
de região.63 Tratam-se de problematizações que aqui não serão so-

58  DESPOSATO, 2004. 
59  BRANCO, 2008.
60  BACKES, 1999. 
61  “O roteiro dessas emendas ocorreu por meio de votação por maioria ab-
soluta (metade mais um) dos membros do Congresso Nacional, em sessão 
unicameral, em dois turnos de votação.” Idem, p. 280.
62  Ibidem. 
63  BRANCO, 2008.
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lucionadas, pois fogem do escopo do presente trabalho. Contudo, 
o comportamento senatorial, de fato, se mostrou descomprometido 
com os reais interesses regionais. 

Segundo Marcello Simão Branco, em 1995, dando continui-
dade a esse processo de saneamento financeiro, o governo federal 
apresentou a renovação do FSE, com nome de Fundo de Estabili-
zação Fiscal (FEF). A tramitação no Senado seguiu os moldes das 
votações do FSE, caracterizada pela atuação partidária da Casa, com 
100% de disciplina no desempenho dos partidos de apoio e da co-
alizão. Novamente os representantes das regiões mais pobres e so-
brerrepresentadas do país reafirmaram sua adesão ao projeto do 
governo.64

Embora mais disputado, o panorama de aprovação da FEF 
2 também foi semelhante. As análises feitas permitem identificar o 
predomínio de nuances partidárias em detrimento dos interesses 
regionais na atuação dos senadores brasileiros. Em um amplo pro-
cesso de centralização econômico financeira, de modo a reduzir a 
autonomia dos Estados, o Senado não atuou como ponto de veto, 
tendo dado suporte ao governo federal. Segundo Branco, “a defesa 
dos interesses de estados e municípios foi realizada em maior parte 
pela oposição”.65

As conclusões trazidas por Marcello Simão Branco se coa-
dunam com as de Marta Arretche. A cientista política chega a afir-
mar que “o Senado brasileiro é uma casa partidária. (...) Matérias fe-
derativas têm efeito marginal na coesão das bancadas de senadores, 
quer para elevar a coesão das bancadas estaduais quer para reduzir a 
disciplina das bancadas partidárias nacionais.” 66

Ademais, é possível identificar que até mesmo questões do 
regimento interno do próprio Senado podem mitigar a discussão de 
demandas federativas. Nesse ponto, se destaca a atuação do executi-
vo como legislador e controlador da agenda legislativa do Congresso 
Nacional.67 Suas proposições legislativas, por óbvio, possuem abran-
gência nacional e podem ter prioridade de tramitação na Câmara 
Alta, como disposto pelo art. 163 do Regimento Interno do Senado 
Federal. As normas internas preveem a preponderância de tramita-
64 Idem.
65  Ibidem. p. 323.
66 ARRETCHE, 2012. p. 140.
67  MOISÉS, 2011.
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ção de propostas externas, em detrimento daquelas apresentadas no 
interior da Casa, cabendo às propostas dos próprios senadores, mais 
propícios a discutir questões de interesse regional, o último lugar nas 
deliberações. 

Ainda, o grau de discricionariedade do presidente do Sena-
do na organização da ordem do dia (art. 163 RISF) e na declaração 
de urgência pode desfavorecer a discussão de eventuais demandas 
que não privilegiem o Estado representado pelo senador presidente 
da Casa.68

Por fim, até mesmo na previsão constitucional que dispõe 
sobre a formação das comissões permanentes e temporárias verifi-
ca-se a preponderância do critério partidário. Segundo o parágrafo 
primeiro do art. 58, as comissões serão organizadas em função da re-
presentação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que 
compõe o Senado. Sendo assim, a conformação dessas comissões no 
Senado não garante qualquer correspondência com a representação 
do Estado, função constitucionalmente atribuída a seus membros. 

Os critérios aqui apresentados não são absolutos, mas for-
necem alguns indícios e sustentam reflexões relevantes. Como 
desdobramento dessas conclusões que confirmam a fragilidade do 
desempenho do Senado na representação dos Estados e do Distrito 
Federal, papel que lhe foi constitucionalmente atribuído, Branco faz 
a seguinte ressalva:

Isso não quer dizer que o Senado enquanto instituição de 
cunho federativo não tenha importância – mesmo por mais 
que, como vimos, ele tem exclusividade constitucional na 
área financeira dos entes, além de mais atribuições exclusi-
vas que a Câmara – mas que discussões sobre os temais mais 
sensíveis desse ponto de vista estão misturados com outros 
interesses e subordinados, sobretudo, às divisões políticas e 
ideológicas situadas no sistema partidário.69

Desse modo, embora nas votações o comportamento dos 
senadores não tenha evidenciado a defesa dos interesses dos entes 
que representam não se pode concluir que aspectos federativos não 
tenham sido debatidos e, inclusive, colocados em pauta para nego-

68  ARAÚJO, 2008.
69  BRANCO, 2008.
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ciação. No caso de estabilização de economia brasileira, pôde-se ver 
a atuação predominante do Senado brasileiro no sentido da defesa 
dos interesses pautados pelo governo federal, em detrimento dos an-
seios regionais. 

4 Apontamentos finais

A partir do debate proposto por este trabalho, é possível 
concluir que nas democracias contemporâneas, é mais frequente que 
federações contem com segundas Casas legislativas. As federações 
unicamerais são a exceção. No Brasil, desde o início República, ao 
Senado foi atribuído o papel de representação dos Estados. O modo 
como essa representação ocorre depende do desenho institucional 
da Casa legislativa. Como pontuado, critérios de escolha dos repre-
sentantes, o modo como ocorrem as votações internas e número de 
membros influenciam a composição entre o Estado e seus repre-
sentantes. Em consonância com a perspectiva apresentada por este 
trabalho, o Senado brasileiro, eleito diretamente pelos eleitores da 
unidade federativa, representa a população dos Estados.

O modelo adotado pelo Brasil é alvo de críticas. Analisando 
o comportamento dos senadores brasileiros, é possível constatar a 
pertinência das críticas que sustentam o descumprimento da atri-
buição constitucional de representação dos Estados e Distrito Fe-
deral. A baixa coesão nas votações por senadores do mesmo Estado 
é uma das evidências na fragilidade da representação federativa. O 
Senado brasileiro tem se apresentado como Casa partidária. 

A falta de correspondência dos anseios da população e elei-
tores com seus representantes não é exclusividade do Senado bra-
sileiro. É pertinente em todo o cenário político nacional. Algumas 
mudanças no desenho institucional do Senado, como mudança nos 
critérios eleitorais e no modelo de deliberação interna, bem como 
no próprio regimento do Senado, podem contribuir para aprimorar 
o desempenho na representação dos Estados. Contudo, é relevante 
apontar que nada adiantam as alterações no Senado, se dissociadas 
de mudanças políticas mais abrangentes. O desenho do sistema par-
tidário e eleitoral precisam ser repensados com intuito de aprimo-
rar a representação política. Contudo, não é possível experimentar 
mudanças substantivas sem que a cidadania se fortaleça e se revele 
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no embate e na pressão política, no sentido do fortalecimento do 
ambiente democrático, em constante construção.
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Por que não os Estados? Levando o 
federalismo a sério: razões normativas, 

comparadas, históricas e pragmáticas 
por um federalismo efetivo

Why not states? Taking federalism seriously: normative, comparative, 
historical and pragmatic reasons for effective federalism

Leonardo Silveira Antoun Netto1

Resumo: Este trabalho propõe uma releitura do Federalis-
mo adotado no Brasil, a partir de razões normativas, comparadas, 
históricas e pragmáticas. Defende-se a extensão da doutrina da efeti-
vidade às normas de organização do Estado, com o reconhecimento 
do protagonismo dos entes regionais no combate ao congelamento 
criativo das instituições e às assimetrias fáticas contingentes de um 
país continental.

Abstract: This paper proposes a reinterpretation of Federal-
ism adopted in Brazil, from normative, comparative, historical and 
pragmatic reasons. The extension of the effectiveness doctrine to the 
organization of the State is supported, conferring the main role to 
states in combating the creative freezing of institutions and the con-
tingent factual asymmetries of a continental country.

Palavras-chave: Federalismo. Doutrina da Efetividade. Au-
tonomia. Pragmatismo.

Keywords: Federalism. Effectiveness Doctrine. Autonomy. 

1  Mestrando na universidade do estado do rio de janeiro.
procurador do estado de são paulo.
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Pragmatism.  

“Por sua vez, existem dois métodos de eliminar as causas 
das facções: um, destruindo a liberdade que é essencial 
para a existência delas; (...). Do primeiro remédio, nada 
mais verdadeiro se pode afirmar do que ser ele pior do que 
a doença. A liberdade está para as facções como o ar está 
para o fogo, um alimento sem o qual ele instantaneamente 
se extingue. Mas não seria menor loucura abolir a liberda-
de, porque alimenta as facções, do que desejar a supressão 
do ar, que é essencial à vida animal, só porque ele dá ao fogo 
a sua capacidade destruidora.”2

“O Poder Constituinte dos Estados-Membro – o chamado 
Poder Constituinte Decorrente não logrou suscitar, na lite-
ratura jurídica pátria, análise específica e percuciente, não 
obstante os quase noventa anos de existência do Estado Fe-
deral Brasileiro”3

Introdução

O direito constitucional brasileiro, desde o início da rede-
mocratização e do advento da Constituição de 1988, tem se debru-
çado sobre o problema da efetividade de suas normas. De fato, o 
país conviveu com diversas constituições semânticas, de pouco ou 
nenhum resultado prático, permeadas por sucessivos e insistentes 
períodos de autoritarismo4. Assim, a chamada doutrina da efetivi-
dade, embora como discurso englobasse a totalidade do texto cons-
titucional, apresentava especial enfoque no respeito aos direitos e às 
garantias fundamentais, dos quais se pretendia extrair eficácia direta 
e imediata5.
2  MADISON, 1778.
3  FERRAZ, 1979.
4  FAORO, 1997.
5  Em texto clássico em defesa da efetividade das normas constitucionais, 
o professor e ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso 
as classifica em normas constitucionais de organização, normas definidoras 
de direitos e normas programáticas, dando especial enfoque às duas últi-
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Naquela quadra histórica, o foco dos estudiosos que esco-
lheram o direito público como missão era mais do que justificável. 
A memória recente da ditadura militar, com grave sacrifício dos di-
reitos fundamentais, refletiu violações sistemáticas a direitos funda-
mentais e feridas ainda hoje não cicatrizadas6. O movimento apre-
sentou resultados expressivos e a Constituição se tornou, de fato, 
peça central do debate público. Hoje vive-se o período mais longo 
de estabilidade democrática do país, acompanhado do fenômeno da 
judicialização – ou constitucionalização – da vida.

Aqui importa ressaltar que não se desconhece o diagnóstico 
contemporâneo de recessão democrática enfrentado pelo mundo7. 
Contudo, no Brasil, os eventos recentes não permitem inferir vio-
lação efetiva das regras democráticas, tendo o Poder Executivo, até 
o momento, se submetido aos freios e contrapesos impostos pelo 
Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal. A bem da 
verdade, o que se verifica no país é um fenômeno potencial de de-
sinstitucionalização, com o redesenho ou mesmo extinção de órgãos 
e de entidades que contrariem políticas de governo ou ideologias 
específicas8.

Nesse contexto, parece de todo desejável avançar a pauta do 
direito constitucional sobre outros temas, antes, justificadamente, 

mas (BARROSO, 2012).
6  A preocupação era manifestada pelos próprios constituintes, como escla-
receu Jorge Hage, representante à época do PMDB da Bahia, em entrevista 
concedida ao jornalista Luiz Maklouf Carvalho: “Nós estávamos tão pre-
ocupados com a transição da ditadura para a democracia que colocamos 
toda a prioridade nas garantias do cidadão frente ao Estado. É natural e 
compreensível que toda a preocupação se concentrasse nas garantias – e 
daí para o excesso de garantismo foi um passo.” (CARVALHO, 2017, 
p.378)
7  Sobre o tema há inúmeras obras recentemente publicadas, dentre as quais: 
LEVITSKY; ZIBLATT, 2018. SNYDER, 2019.
8  A percepção deste fenômeno foi debatida durante o curso “Instituições, 
Public Choice e Novas Fronteiras do Direito Público”, ministrado pelo 
professor André Cyrino, no mestrado da linha de direito público da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro. Após o encerramento do curso, novos 
indícios confirmam a tese especulada, como o processo de reestruturação 
do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) pela Medida 
Provisória nº 893/2019 e a exoneração do presidente do Instituto Nacional 
de Pesquisas Especiais (INPE).
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relegados a segundo plano pelos estudiosos do Direito9. Não por ou-
tra razão, é crescente a produção acadêmica sensível à necessidade 
de se pensar e de se reformular instituições, combatendo seu con-
gelamento criativo10. Em síntese, tal perspectiva busca o redesenho 
institucional do país, capaz de promover a diminuição dos custos de 
transação, e, simultaneamente, o acréscimo dos incentivos adequa-
dos a todas as partes envolvidas na perseguição dos fins públicos.

Nesse debate insere-se o objeto do presente artigo, que pre-
tende discutir a forma de Estado federalista adotada no Brasil, seu 
desenho constitucional e sua efetividade. De fato, segundo dados do 
Anuário da Justiça Brasil 2018, no ano de 2017 quase 90% das leis 
estaduais questionadas perante o Supremo Tribunal Federal foram 
declaradas inconstitucionais. Aliás, também nos tribunais locais, no 
mesmo período, foi alto o índice de leis estaduais e municipais de-
claradas inválidas: 80% no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, e 84% no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo11. Tudo 
isso a demonstrar postura ativista dos aplicadores do Direito com 
relação ao regular exercício da autonomia dos entes federativos12.

A bem da verdade, como reconhece parcela da doutrina, 

9  “Quando desenvolvi a análise descrevendo nosso modelo político, no al-
vorecer da Terceira República, saíamos das trevas do regime militar, bus-
cando a luz das liberdades democráticas. Os constituintes cuidaram mais 
dos direitos e menos da modelagem do sistema político, para que este pu-
desse garantir com eficácia e suficiência, os direitos inerentes ao Estado de-
mocrático. Durante três décadas, o presidencialismo de coalizão tem sido 
estudado, desenvolvido e detalhado pela ciência política” (ABRANCHES, 
2018 p.10).
10  A expressão é de André Ribeiro Tosta, que assim a define: “Por con-
gelamento criativo, entende-se a ausência de foco nas discussões pré-li-
tigiosas, nas inconsistências institucionais que geram resultados jurídicos 
indesejáveis e no recurso dogmático a categorias, por vezes, atávicas: uma 
marginalização da atividade criativa pelos juristas em áreas onde ela é útil; 
a ausência de terreno fértil para o florescimento de inovações nas estruturas 
jurídicas existentes” (TOSTA, 2019, p.85).
11  Todos os dados foram levantados, respectivamente, no Anuário da Justi-
ça Brasil 2018, no Anuário da Justiça Rio de Janeiro 2018 e no Anuário da 
Justiça São Paulo 2018.
12  Especificamente acerca do tema da intervenção judicial sobre a autono-
mia dos entes federados no Brasil: MAGALHÃES PIRES, 2018, p. 295-
314.
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vige no Brasil a “cultura do inconstitucionalismo”, ou seja, a tendên-
cia de se considerar inválida toda e qualquer disposição legal com a 
qual não se concorda13. Dentre as principais causas ventiladas para 
o fenômeno está a falta de credibilidade nas instâncias políticas tra-
dicionais, em virtude dos escândalos de corrupção denunciados nos 
últimos anos, e sua suposta qualificação técnica deficitária no que se 
refere ao domínio do discurso jurídico. Os dados empíricos coleta-
dos pelo Anuário da Justiça Brasil corroboram essa perspectiva e são 
preocupantes.

A toda evidência, as pesquisas comprovam o desequilíbrio 
entre democracia e direitos fundamentais no âmbito local, impac-
tando negativamente os princípios formais, defendidos por Robert 
Alexy como sustentáculo de legitimidade dos Poderes Executivo e 
Legislativo14. É dizer que o Poder Judiciário, exercendo rotineira-
mente – e não como exceção que confirma a regra – papel repre-
sentativo, se ocupa do protagonismo dos poderes democraticamente 
eleitos a nível local, enfraquecendo a validade prima facie de suas leis 
e de seus atos administrativos.

Apenas para que não se limite ao plano abstrato, é possível 
enumerar diversos precedentes que ilustram o estado da arte do Fe-
deralismo brasileiro, em que leis e atos administrativos regionais são 
sistematicamente afastados com base em princípios fluidos. Consti-
tuições estaduais que meramente concretizaram o disposto no arti-
go 27, §1º, da Constituição Federal, estendendo as imunidades dos 
deputados federais e senadores aos parlamentares dos estados, fo-
ram suprimidas com base no princípio federativo15. Lei estadual que 

13  CADEMARTORI; RÊGO, 2019, pp.415-433.
14  “(...) Já uma regra não é superada pura e simplesmente quando se atri-
bui, no caso concreto, um peso maior ao princípio contrário ao princípio 
que sustenta a regra. É necessário que sejam superados também aqueles 
princípios que estabelecem que as regras que tenham sido criadas pelas 
autoridades legitimadas para tanto devem ser seguidas e que não se deve 
relativizar sem motivos uma prática estabelecida. Tais princípios devem 
ser denominados ‘princípios formais’” (ALEXY, 2008, p.105).
15  O Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a constituciona-
lidade das constituições estaduais que estendiam as imunidades formais 
e materiais aos parlamentares estaduais, à luz do artigo 27, §1º, da Cons-
tituição Federal, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 
5.823, 5.824 e 5.825. Contudo, antes disso, o Tribunal Regional Federal 
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autorizava exibições artísticas em transportes públicos de massa foi 
considerada inválida por violação ao princípio do sossego público16. 
Atos administrativos que fixam política pública17 ou aumento de ta-
rifa de transportes coletivos18 são anulados pelo Poder Judiciário.

Diante do atual cenário, pretende-se apresentar visão crítica 
do Federalismo praticado no Brasil que, a partir de diversos recur-
sos hermenêuticos, esvazia espaço legítimo de autonomia dos entes 
locais. É preciso, pois, promover a expansão da doutrina da efeti-
vidade para o debate público acerca das normas de organização do 
Estado. Acredito que a visão restritiva adotada pela jurisprudência e 
por parcela significativa dos estudiosos da matéria deve ser objeto de 
nova reflexão, sob as perspectivas normativa, comparada, histórica 
e pragmática.

da Segunda Região teve oportunidade de apreciar a questão, sustando ato 
da Mesa Diretora da ALERJ que outorgava a liberdade a políticos presos 
(Processo nº 0100524-17.2017.4.02.0000, Relator Desembargador Abel 
Gomes, julgado em 22.11.2017, DJU 28.11.2017).
16  A lei estadual nº 8.120/18, que havia regulamentado apresentações cul-
turais nas estações de barcas, trens e metrô do Estado do Rio de Janeiro, 
foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça 
(Processo nº 0055833-71.2018.8.19.0000, relator Heleno Ribeiro Pereira 
Nunes, DJE 02.07.2019)
17  O Supremo Tribunal Federal se debruça sobre ação civil pública movida 
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em que nas instâncias 
inferiores foi afastada política pública para atendimento de alunos com 
necessidades especiais. A rede estadual oferece uma sala de atendimento 
especial para essa finalidade, onde são reunidos alunos com necessidades 
especiais. Os pais da criança, no entanto, não aceitaram o ingresso do filho 
nessas salas e postularam que ele estudasse em sala normal com professor 
específico para auxiliá-lo, o que foi judicializado pelo parquet estadual 
e encampado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo 
em Recurso Extraordinário nº 1145501/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, 
Primeira Turma).
18  O Superior Tribunal de Justiça recentemente anulou decisão das instân-
cias inferiores que cassou reajuste da tarifa de transporte público coletivo 
pelo Estado de São Paulo. Naquela oportunidade, foi aplicada a chamada 
“Teoria Chenery”, oriunda do direito Anglo-Saxão, que preconiza, resumi-
damente, a insindicabilidade do mérito dos atos administrativos de com-
plexidade técnica (AgInt no AgInt na SLS 2.240-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 
por unanimidade, julgado em 7/6/2017, DJe 20/6/2017)
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2. Perspectiva normativa: observação dos limites textuais do 
intérprete

Em primeiro lugar, é preciso verificar se a interpretação que 
se pretende conferir ao federalismo brasileiro encontra respaldo no 
texto constitucional. Como se sabe, o intérprete convive, em sua ati-
vidade criativa, com as balizas textuais do próprio ordenamento ju-
rídico. Assim, qualquer interpretação deverá estar contemplada na 
moldura estabelecida pela Constituição e pela legislação correlata19. 
Como se passa a analisar mais detidamente, sob a perspectiva nor-
mativa, existe farto fundamento para que o federalismo seja imple-
mentado de forma diferente, com maior respeito à autonomia dos 
entes locais.

A bem da verdade, a forma de Estado compõe a identidade 
constitucional do país (CRFB, artigos 1º e 18), tendo sido a ela atri-
buída expressamente condição de cláusula pétrea (CRFB, artigo 60, 
§4º, inciso I). Ademais, desde a Constituição de 1891 existe opção 
por este regime, o qual jamais abandonou as constituições que se 
seguiram. Tudo isso a demonstrar que há sólida cultura constitu-
cional federalista no país, ao menos no plano normativo. A atual 
constituição brasileira, por sua vez, apresenta inúmeras ferramentas 
que poderão auxiliar e até mesmo potencializar a nova interpretação 
– mais efetiva – do Federalismo brasileiro.

De um lado, na seara das competências exclusivas e priva-
tivas, os Estados foram contemplados com atribuição negativa, ou 
seja, podem atuar nas matérias que não tenham sido expressamente 
disciplinadas como pertencentes à União Federal e aos Municípios 
(CRFB, artigo 25, §1º). Assim, a depender da interpretação que seja 
conferida ao rol de atribuições dos demais entes, é plenamente pos-
sível vislumbrar maior protagonismo dos Estados no federalismo 
19  “Ademais, quando se questiona em que medida a Constituição é produto 
da criação judicial, não se pode perder de vista que o texto desempenha pa-
pel relevante na limitação da liberdade interpretativa. O texto não é apenas 
o ponto de partida da interpretação: associado ao imperativo de fundamen-
tação das decisões judiciais, torna-se peça fundamental na constrição do 
arbítrio no processo hermenêutico. A importância do texto como fator limi-
tador do voluntarismo tem sido destacado por Konrad Hesse, para quem na 
‘interpretação constitucional que parte da primazia do texto este constitui 
um limite infraqueável a sua atuação” (PEREIRA, 2018, p.70)
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brasileiro. Fato é que, até aqui, os intérpretes vêm atribuindo parcela 
extremamente generosa de competências ao ente central, restringin-
do a autonomia dos estados e municípios.

Esse esforço hermenêutico vem ocorrendo por duas vias 
principais: a interpretação extensiva do rol de competências exclusi-
vas e privativas da União Federal20 e a criação jurisprudencial de um 
princípio implícito da simetria. A primeira força restritiva decorre 
de opção legítima do intérprete à luz do espaço a ele reservado pelas 
balizas do ordenamento jurídico pátrio. Diante de conceitos jurídi-
cos indeterminados, é possível – embora não pareça a postura mais 
adequada por razões pragmáticas, históricas e de direito comparado 
– estender seu alcance em detrimento da competência dos entes fe-
derativos regionais e locais.

A segunda via comumente utilizada, o recurso ao princípio 
da simetria, tem origem em construção jurisprudencial pautada no 
artigo 25, da Constituição Federal e no artigo 11, do Ato de Dis-
posições Constitucionais Transitórias, que exigem observância, pelo 
poder constituinte decorrente, aos princípios da Constituição Fede-
ral. A partir desta vinculação de baixa densidade normativa, juízes 
e tribunais declaram a invalidade de inúmeras leis estaduais e mu-
nicipais, sob o fundamento de assegurar, quanto aos aspectos ditos 
essenciais, uniformidade na disciplina normativa21. Aliás, a doutrina 
especializada destaca, no ponto, que o constituinte de 1988 afastou 
diversas restrições antes impostas aos entes regionais pela ordem 
20  Um caso interessante, enfrentado nos autos da Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade nº 451/RJ, envolvia a validade da Lei 1.748/1990 do Estado 
do Rio de Janeiro, que obrigava pessoas físicas ou jurídicas a oferecer esta-
cionamento ao público, cercar o local e manter funcionários próprios para 
garantia da segurança, sob pena de pagamento de indenização na hipótese 
de prejuízos ao dono do veículo. Por maioria, a Suprema Corte considerou 
que a norma invadia a competência da União federal para legislar sobre 
“direito civil”, muito embora seja competência concorrente legislar sobre 
“direito do consumidor”. Registra-se que não se está fazendo qualquer juí-
zo de proporcionalidade ou de constitucionalidade material da norma, que 
também foram fundamentos para afastar sua validade. Aqui apenas se des-
taca o alcance extremamente abrangente que é dado ao rol de competências 
do ente central (ADI 451/RJ, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 
01.08.2017).
21  Especificamente sobre a análise crítica do princípio da simetria: MA-
RINS, 2009, p. 690-691. Na mesma linha: REIS, 2015, p. 53-65.
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constitucional de 1967, o que não foi acompanhado por evolução 
correspondente no campo hermenêutico22.

Noutro giro, além das competências privativas e concorren-
tes, subsistem aquelas de natureza concorrente e comum. De fato, a 
adoção do federalismo cooperativo levou à edição de rol de compe-
tências concorrentes extenso e dotado de indeterminação jurídica, 
o qual também permite sua expansão pela via interpretativa (CRFB, 
artigo 24). Não se desconhece a grande controvérsia doutrinária 
acerca do alcance dos conceitos de “normas gerais” e de “normas 
suplementares”, tendo o Poder Judiciário e os próprios estudiosos do 
tema expandido o primeiro conceito em detrimento do segundo23. 
Contudo, o que se defende aqui, à luz de um federalismo efetivo, é 
o maior alargamento do conceito de “normas suplementares”, com 
escrutínio mais rigoroso da presunção de constitucionalidade de leis 
ou atos normativos estaduais24. 
22  “No entanto, um ponto em que o Tribunal contribuiu de forma decisiva 
para a centralização diz respeito à auto-organização dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios. Embora a Carta de 1988 tenha praticamente 
eliminado as disposições do regime anterior que os obrigavam a reprodu-
zir normas de organização da União, o STF as ressuscitou, valendo-se do 
chamado ‘princípio da simetria’. Como resultado, a regra geral se inverteu: 
não se presume a autonomia, mas o oposto – em princípio, deve-se copiar 
o modelo federal. Isso é grave, porque nega a própria base do pacto fede-
rativo (art. 18). E o “princípio da simetria” ainda soa ilógico no sistema da 
Carta; afinal, se ele existisse, disposições como os arts. 75, 27, § 1º, e 28 
da Constituição seriam apenas redundâncias em série.” (MAGALHÃES 
PIRES, 2018, p. 63-84)
23  Nesse contexto, há interessante artigo do professor Luís Roberto Barroso 
em matéria de distribuição de competências para fornecimento de sanea-
mento básico. Dessa feita, o professor destaca que a adoção de cláusulas 
genéricas pelo constituinte dá margem a conflitos potenciais entre União, 
Estados e Municípios, transferindo ao intérprete a responsabilidade de de-
finir os limites da competência de cada ente federativo. (BARROSO, 2002, 
p.255-270).
24  Aliás, considerando os debates acerca da Reforma da Previdência, a 
questão é da ordem do dia. A Emenda Constitucional nº 103/2019 transfere 
a disciplina de diversas matérias, desde a idade mínima da aposentadoria 
voluntária até o regime do abono de permanência, aos Estados. Embora te-
nha enfrentado inúmeras críticas, é fato que o constituinte reformador tem 
prestigiado nesse ponto interpretação que confere maior efetividade ao dis-
posto no artigo 24, XII, da Constituição Federal. De outro lado, cumpre re-
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No campo das competências administrativas comuns 
(CRFB, artigo 23), por sua vez, Thiago Magalhães Pires25 destaca que 
o Federalismo brasileiro conta com instrumentos efetivos de integra-
ção com preservação da autonomia, por meio de regiões metropoli-
tanas, aglomerações urbanas e microrregiões (CRFB, artigo 25, §3º 
e lei federal nº 13.089/2015), além de convênios de cooperação e de 
consórcios públicos (CRFB, artigo 241 e lei federal nº 11.107/05). Es-
pecificamente quanto à autonomia dos Estados-membro, foco deste 
trabalho, merece atenção o instrumento constitucional das regiões, 
ainda pouco explorado26, que amplia o espectro de atuação desses 
entes por meio de lei complementar federal (CRFB, artigo 43). 

Ainda, o constituinte autorizou os Estados a legislar so-
bre matérias de competência exclusiva do ente central, bem como 
a atuar de forma mais abrangente em questões de competência co-
mum, desde que editada lei complementar pelo Congresso Nacional 
(CRFB, artigos 22, parágrafo único e 24, §2º). É bem verdade que 
estes mecanismos também vêm sendo pouco utilizados pelos entes 
federativos competentes, porém comprovam a disposição do consti-
tuinte em apoiar a expansão da atuação normativa27 e administrati-
va28 dos entes regionais.

Aliás, a aprovação de leis complementares nessa matéria se-
ria extremamente salutar ao combate de um dos problemas já diag-
nosticado pelos estudiosos do tema. Com efeito, a interpretação atri-

gistrar que há também a Proposta de Emenda Constitucional nº 133/2019, 
alcunhada de “PEC Paralela”, que visa a incluir Estados, Distrito Federal 
e Municípios compulsoriamente na Reforma da Previdência, restringindo 
seu legítimo espaço de autonomia federativa.
25  MAGALHÃES PIRES, 2017, p. 125-154.
26  A defesa particular de aplicação efetiva das regiões pode ser encontrada 
em: CARVALHO, 2014, p.133-161.
27  A título de exemplo, foi editada a Lei complementar nº 103/00, que per-
mite fixação do piso salarial pelos Estados e pelo Distrito Federal, obser-
vadas suas peculiaridades econômicas.
28  A título de exemplo, foi editada a Lei Complementar nº 140/11, que re-
gulamenta a competência dos entes da Federação em matéria ambiental, 
outorgando largo espaço de atuação aos Estados em seu artigo 8º. Aliás, 
também em matéria ambiental, é de ver que o artigo 6º, parágrafo único, da 
Lei nº 9.985/05, que regulamenta as unidades de conservação ambiental, 
autoriza que os Estados criem modelos singulares de proteção, desde que 
comprovada as peculiaridades da fauna e da flora a serem tuteladas.
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buída à forma de Estado adotada no Brasil prestigia o federalismo 
juridicamente simétrico, em que, como regra, não se pratica a dife-
renciação de regimes legais entre os estados da federação. Contudo, 
no plano dos fatos, subsiste grande assimetria – dos mais diversos 
matizes – entre esses entes, gerando, com alguma frequência, des-
compasso entre a produção normativa nacional e a realidade social, 
econômica, política e cultural a nível regional. Assim, permitir a des-
centralização de alguns temas por meio de lei complementar pare-
ce solução consentânea com a diminuição das assimetrias fáticas já 
constatadas.

Diante do desenho constitucional acima delineado, é pos-
sível extrair a prioridade conferida pelo constituinte à exploração 
de mecanismos legislativos e administrativos regionais para atendi-
mento das demandas dos cidadãos. Tal constatação descreve o que a 
doutrina brasileira convencionou chamar de princípio da subsidia-
riedade, advertindo que deve ser atribuída primazia à atuação dos 
entes regionais em detrimento do ente nacional. Assim, no debate 
jurídico sobre o federalismo, defende-se a necessidade de mudança 
de paradigma: o princípio da subsidiariedade, que estimula a atuação 
preferencial dos entes regionais, deve superar o contestado princípio 
da simetria, adequando a postura ativista do Judiciário em relação 
às leis e aos atos administrativos produzidos pelos Estados-membro.

3. Perspectiva comparada: Estados Unidos, Os Federalistas e a 
“Preemption Doctrine”

No contexto do direito comparado, os Estados Unidos da 
América, grande paradigma do modelo federativo adotado no Bra-
sil29, possuem perspectiva menos centralizadora do sistema. A bem 
da verdade, seu processo histórico de formação é diferente do brasi-
29  É bem verdade que a doutrina especializada informa que o modelo fe-
derativo cooperativo adotado pela Constituição de 1988, abrangendo com-
petências comuns e concorrentes, importa influência alemã da Lei Funda-
mental de Bonn. Contudo, diante dos estreitos limites do presente trabalho, 
optou-se pela comparação com os Estados Unidos da América, em virtude 
do maior alcance e influência de sua forma de Estado sobre o Brasil, que 
remonta à constituinte de 1891. De todo modo, sobre a influência da Ale-
manha e interessante análise acerca do princípio da lealdade federativa, 
ver: RUSCHEL; TONIOLO, 2018. 
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leiro: enquanto o primeiro decorreu do esforço de centralização de 
diversos entes soberanos, o segundo surge da conjuntura oposta, em 
que um Estado Unitário descentraliza suas atribuições e recursos fi-
nanceiros. Por essa razão, inclusive, o modelo estrangeiro é conside-
rado centrífugo, enquanto o nacional é classificado como centrípeto.

Em que pese a importância da ressalva, esta não se presta a 
desqualificar a influência do direito comparado, a qual deve ser ob-
jeto de reflexão. O conhecimento das origens distintas é importante 
para que sejam realizadas adaptações críticas, mas não pode servir 
de fator de bloqueio aos influxos saudáveis da análise comparativa, 
obstando a apropriação de aspectos positivos do modelo paradig-
ma30. Assim, passa-se a discorrer sobre dois momentos determinan-
tes para o arranjo federativo vivenciado naquele país: a constituinte 
de 1787 e a construção jurisprudencial da “preemption doctrine”.

Pois bem. Desde o processo de elaboração da Constitui-
ção dos Estados Unidos, a obra “Os Federalistas”31, especialmente 
no artigo de número 10, indicava defesa enfática de um modelo fe-
derativo apoiado na autonomia local. Em sua exposição, Madison 
revela preocupação com a força das facções locais, destacando a 
necessidade de um regime com maior centralização dos interesses 
nacionais. Acreditava que quanto mais abrangente fosse a atuação do 
organismo central menos tensões seriam produzidas pelas facções a 
nível local, embora sua autonomia fosse assegurada. Nesse mesmo 
contexto, no artigo de número 46, Madison reafirma que os poderes 
locais não estão obrigados a aplicar ou a fiscalizar a aplicação de atos 
legislativos ou administrativos emanados de autoridades federais.

Assim, a forma de Estado aventada pelos constituintes as-
segurava equilíbrio mais afinado entre a liberdade dos Estados e a 

30  Alonso Freire reconhece que “na interpretação constitucional compara-
tiva não é recomendável que se trate casos iguais de forma igual pois as 
variantes, sobretudo sociais e situacionais, desautorizam essa recomenda-
ção”. Assim, defende como solução de compromisso que “casos compará-
veis sejam tratados comparativamente” (FREIRE, 2016, p. 45-73).
31  A obra “Os Federalistas” decorreu da reunião de diversos artigos publi-
cados em periódicos nos Estados Unidos da América. O propósito de seus 
autores era promover o convencimento dos cidadãos quanto às propostas 
mais inovadoras da Constituição aprovada na Convenção de Filadélfia de 
1786. Para tanto, no que se refere à defesa do Federalismo, era necessário 
explicitar os defeitos do antigo modelo adotado de confederação.
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necessidade de expansão dos poderes de um ente central vocacio-
nado a proteger interesses de todo o país32. Diante desse processo de 
construção histórico-cultural do Federalismo, a Suprema Corte dos 
Estados Unidos adotou interpretação às cláusulas constitucionais 
que preservassem a autonomia dos entes regionais. Assim, surgem 
precedentes que irão consolidar as doutrinas do “non-commandin-
g”33 e da “preemption”, cuja premissa comum é a maximização da 
liberdade dos membros da federação.

Diante dos estritos termos do presente trabalho, o foco será 
especialmente na abordagem da “preemption doctrine”, a qual foi 
desenvolvida pela jurisprudência para nortear o julgamento de con-
flitos recorrentes entre atos normativos elaborados pelo ente central 
e aqueles editados pelos Estados-membro. Diante do federalismo 
dual adotado pelos Estados Unidos da América, em que a Consti-
tuição apenas destaca as competências privativas do ente central, o 
esforço hermenêutico foi essencial. Segundo sua regra básica, dian-
te da colisão entre normas desta natureza, apenas deverá prevalecer 
aquela editada pelo ente central nas hipóteses indicadas pelos prece-

32  “Deve confessar-se que nesse ponto, como em muitos outros, há um 
termo médio, em que em ambos os lados se encontrarão inconvenientes. 
Ampliando-se excessivamente o número de eleitores, os representantes 
se tornam pouco familiarizados com todas as suas circunstâncias locais e 
interesses menos importantes; do mesmo modo, reduzindo-os demasiada-
mente, se tornam os representantes indevidamente afetos a essas circuns-
tâncias e interesses, e muito pouco capazes de compreender e de promover 
objetivos macros e nacionais. A Constituição constitui uma feliz combi-
nação quanto a esse ponto; os interesses macros e globais são entregues à 
legislatura nacional, enquanto os locais e particulares às legislaturas dos 
Estados.” (MADISON, 1788)
33 Esta doutrina é pautada na ideia de que o ente central não pode impor 
aos Estados-membro a efetivação e fiscalização de atos ou programas re-
gulatórios federais, de acordo com a Décima Emenda da Constituição dos 
Estados Unidos. Dentre os precedentes que ilustram a matéria estão Prigg 
v. Pennsylvania (1842) e o recente Murphy v. NCAA (2018). Neste último 
julgamento, o Estado de Nova Jersey havia revogado proibição de apostas 
esportivas a despeito da vigência de lei federal (“PASPA”) que impedia sua 
autorização pelos Estados-membro. Diante disso, diversas entidades, den-
tre as quais a NCAA, questionaram a lei estadual na Suprema Corte. Dessa 
feita, por sete votos a dois, o tribunal declarou a inconstitucionalidade da 
lei federal, mantendo integralmente a opção do legislador estadual.
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dentes da Suprema Corte.
O recente precedente Arizona v. United States (2012), em 

que se reconheceu a precedência do legislador federal em matéria 
de imigração, esclarece as hipóteses de sua aplicação. Em primeiro 
lugar, deve prevalecer a legislação federal quando há expressa pre-
visão nesse sentido na lei do ente central (Chamber of Commerce of 
United States of America v. Whiting). Em segundo lugar, prepondera 
a legislação federal quando esta é tão abrangente e dotada de intrín-
seco caráter nacional que não deixa qualquer espaço de atuação aos 
Estados (Rice v. Santa Fe Elevator Corp.). Por fim, também não se 
chancela lei estadual que configure verdadeiro obstáculo à realização 
de uma norma de âmbito nacional (Hines v. Davidowitz).

Contudo, ressalvadas tais hipóteses, que são aplicadas pon-
tualmente, a Suprema Corte americana prestigia os cânones inter-
pretativos de “presumption against preemption” e de “clear statement 
rule”. É dizer que apenas se lei federal reconhecer de forma clara e 
razoável sua competência para regulamentar exaustivamente dado 
tema, deve ser afastada a atuação dos entes regionais (“clear state-
ment rule”). Ademais, subsistindo dúvida ou mais de um caminho 
interpretativo quanto a essa questão, deve prevalecer aquele que 
prestigia a autonomia dos Estados (“presumption against preemp-
tion”).

Assim, os precedentes sobre a matéria exigem que o intérpre-
te adote postura prima facie contrária à competência do ente central, 
a qual apenas deve ser confirmada quando a norma jurídica federal 
claramente indicar que está excluído poder de criação dos entes lo-
cais. Não por outra razão, a doutrina especializada que empreendeu 
estudo de direito comparado destaca a relevância, naquele país, das 
emendas à Constituição Federal para promoção de novas limitações 
aos entes regionais, distintas das constantes no texto original. Den-
tre os exemplos mencionados estão a Emenda XIV, que proibiu aos 
Estados fazer ou executar leis restringindo direitos e imunidades dos 
cidadãos (1868); a Emenda XV, que vedou restrições ao direito de 
voto em razão de raça, cor e condição anterior de servidão (1870); 
e a Emenda XIX, que determinou a expansão do direito de voto às 
mulheres em todos os Estados (1920)34.

Um exemplo em que a autonomia dos entes federativos é 

34  FERRAZ, 1979, p.142-143.
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objeto de grande debate público naquele país envolve a descrimi-
nalização das drogas. Desde o início da década de 1970, adotou-se 
política nacional de repressão à cadeia de produção, distribuição e 
fornecimento de drogas ilícitas, assim como ao seu consumo. Con-
tudo, na atualidade, 27 de seus 50 Estados já descriminalizaram o 
porte da maconha para uso recreativo ou medicinal, sendo que qua-
tro deles legalizaram até mesmo a comercialização35. Daí se depre-
ende o real espaço de autonomia conferido aos entes federativos nos 
Estados Unidos, autorizando que desacordos morais razoáveis sejam 
solucionados também a nível regional.

No Brasil, contudo, o Poder Judiciário vem conferindo in-
terpretação restritiva à autonomia dos entes locais com base em pa-
râmetros excessivamente genéricos, que dificultam sua compreen-
são e seu efetivo trade off com os entes federativos. A rigor, a mera 
menção à simetria, à preponderância de interesses, ou a outros prin-
cípios com alto grau de abstração é suficiente para afastar a aplicação 
de normas regionais. A adoção de cânones interpretativos mais cla-
ros e objetivos, como aqueles vislumbrados pela Suprema Corte dos 
Estados Unidos, poderia funcionar como importante meio de tornar 
o federalismo brasileiro mais efetivo.

Nesse contexto, merece atenção o julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 194.704, ocorrido no ano de 2017. Dessa feita, foi 
reconhecida a validade de lei editada pelo Município de Belo Ho-
rizonte com previsão de sanções em caso de poluição do meio am-
biente por pessoa física ou jurídica. O relator para acórdão, Ministro 
Edson Fachin, se valeu expressamente dos cânones interpretativos 
acima delineados, a saber, de “presumption against preemption” e 
de “clear statement rule”. Assim, por maioria, o Supremo Tribunal 
Federal entendeu que o simples fato de existir lei federal regulamen-
tando a questão não afasta a competência dos demais entes fede-
rativos, a qual deverá ser avaliada no caso concreto, a partir desses 
parâmetros objetivos36.

35  Os dados foram retirados do voto oral proferido pelo Ministro Luís Ro-
berto Barroso nos autos do Recurso Extraordinário nº 635.659, com reper-
cussão geral reconhecida, em que se discute a descriminalização do porte 
de drogas para consumo próprio no Brasil. Nos Estados Unidos, já existe 
literatura crítica acerca da insuficiência até mesmo dos parâmetros forneci-
dos pela “preemption doctrine”: SCHWARTZ, 2013.
36  Veja-se a íntegra da ementa: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 
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4. Perspectiva histórica: em busca do reequilíbrio do 
Presidencialismo de Coalizão

No contexto histórico, parte dos politólogos brasileiros37 de-
monstra que um federalismo mais descentralizado funcionou com 
relativo sucesso em passado recente, notadamente entre a política 
dos governadores de Campos Salles e o início da ditadura militar de 
1964. Nesse período, os Estados representavam atores relevantes no 
cenário político nacional, atuando como ponto de equilíbrio da fe-
deração. A adequada combinação entre forma de Estado e regime de 
governo, com a ampliação da autonomia dos entes locais, deslocava 
pautas relevantes do ente central, permitindo mais rápida solução de 
impasses, com custos de transação mais baixos.

Ressalta-se, por óbvio, que não são ignorados os problemas 
da federação naquele momento histórico. A bem da verdade, Victor 

MUNICIPAL 4.253/85 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PRE-
VISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DECORRENTE DA EMISSÃO 
DE FUMAÇA ACIMA DOS PADRÕES ACEITOS. ALEGAÇÃO DE IN-
CONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA À REGRA CONSTITUCIO-
NAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS. INO-
CORRÊNCIA. NORMA RECEPCIONADA PELO TEXTO VIGENTE. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 
Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre 
norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpreta-
ção que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor 
sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o 
federalismo é um instrumento de descentralização política que visa reali-
zar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, 
de forma adequada, necessária e razoável, que os efeitos de sua aplicação 
excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear 
statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, 
determinado tema deve ser disciplinado pelo ente menor. 3. Na ausência de 
norma federal que, de forma nítida (clear statement rule), retire a presun-
ção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum 
e concorrente, exercerem plenamente sua autonomia, detêm Estados e Mu-
nicípios, nos seus respectivos âmbitos de atuação, competência normativa. 
4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (Recurso Extraordi-
nário nº 194.704, Min. Relator Carlos Velloso, Min. Redator para Acórdão 
Edson Fachin, julgado em 29.06.2017)
37  ABRANCHES, 2018. 
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Nunes Leal38, em estudo extremamente crítico e realista sobre a força 
das elites locais daquele período, adverte para os riscos de coerção e 
de cooptação nacional por meio da conexão entre coronéis, gover-
nadores e Presidente da República. Em outras palavras, o empode-
ramento das instâncias locais de poder, de fato, pode gerar prejuízos 
consideráveis ao processo democrático.

Contudo, no contexto contemporâneo, embora sejam im-
portantes a cautela e o prévio conhecimento das contingências de 
um modelo mais descentralizado, deve ser reconhecido o processo 
de amadurecimento institucional e democrático já atravessado pelo 
país. Com efeito, o progresso civilizatório conquistado durante os 
trinta anos de vigência da Constituição de 1988 permite a crença 
sincera de que os gravíssimos problemas ocorridos durante a Repú-
blica Velha não se repetiriam na atualidade. É possível, pois, pensar 
um modelo de federação com maior respeito à autonomia dos Esta-
dos, sem vislumbrar risco real de ressurgimento das graves violações 
a direitos fundamentais e a regras do jogo democrático verificadas 
no passado.

Assim, observada essa ressalva, passa-se a descrever a fase 
histórica que antecedeu o período de ditadura militar iniciado em 
1964, segundo os apontamentos de Sérgio Abranches. O politólogo 
narra que o conflito entre “unionistas” e “federalistas” representou 
um dos grandes embates na constituinte de 1891, opondo Deodo-
ro da Fonseca e o Partido Republicano39. Como sabido, prevaleceu 
a forma de Estado federalista, inaugurada pela Primeira República 
(1889-1930), a partir da hegemonia de dois estados, São Paulo e Mi-
nas Gerais. A alternância da eleição do Presidente da República en-
tre esses estados e o bipartidarismo fragmentado internamente en-
tre facções regionais permitiram alto grau de estabilidade à política 
nacional.

38  LEAL, 2012.
39  O politólogo menciona a existência de manifesto do Partido Republica-
no, de 1870, que se assemelha em alguma medida com o artigo de número 
10 de Madison, mencionado anteriormente. Veja-se excerto destacado pelo 
autor: “o regime da federação, baseado [...] na independência recíproca das 
províncias, elevando-as à categoria de estados próprios unicamente liga-
dos pelo vínculo da mesma nacionalidade e da solidariedade dos grandes 
interesses da representação e da defesa exterior, é aquele que adotamos no 
nosso partido” (ABRANCHES, 2018, p.25).
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A bem da verdade, segundo esclarece o autor, quando se 
verificava a necessidade de tomar decisões de alcance nacional, os 
partidos políticos eram neutralizados pelas grandes lideranças re-
gionais. Em outras palavras, as decisões partidárias com impacto 
sobre todo país eram, sobretudo, aquelas pensadas pelos estados. Os 
Poderes Executivo e Judiciário adotavam postura autocontida dian-
te da vontade plural desses entes federativos, que era impulsionada 
pelo protagonismo do Poder Legislativo. Segundo o politólogo, esse 
período criou as condições embrionárias para o advento do presi-
dencialismo de coalizão.

Contudo, a estreiteza da representação política levou a gran-
des revoltas sociais, como Canudos e Contestados, decorrentes da 
ausência de quaisquer direitos ou garantias à parcela excluída do 
jogo político. No ápice desse processo de desgaste institucional, hou-
ve movimento reativo de centralização do poder pelas elites oligár-
quicas de Minas Gerais e de São Paulo, culminando na eleição pre-
sidencial de Artur Bernardes e na reforma constitucional de 1926. 
Segundo Sérgio Abranches, esse movimento levou à reunião de gru-
pos heterogêneos em torno da liderança de Getúlio Vargas, que, ao 
assumir o poder, promoveu esvaziamento do Congresso Nacional e 
submeteu o país a longo período de centralização política40.

Após o governo de Getúlio Vargas, a Constituição de 1946 
inaugura a Segunda República (1946-1964), com reestabelecimen-
to dos poderes dos Governadores, somado a sua grande influência 
sobre a bancada do Congresso Nacional. Ademais, o Brasil passou 
a adotar o multipartidarismo e o Poder Legislativo voltou a gozar 
de protagonismo, como representante das forças hegemônicas nos 
estados. Embora o Presidente da República tenha absorvido poderes 
e atribuições relevantes como herança da era varguista, dependia em 
grande medida dos parlamentares e governadores, o que deu origem 
ao presidencialismo de coalizão41.

Nesse contexto, o Presidente da República era responsável 

40  Exemplo simbólico da centralização, argutamente lembrado por Paulo 
Sérgio Rosso, foi a cerimônia de queima das bandeiras estaduais, ocorrida 
na Esplanada do Russel no Rio de Janeiro, em 1937, para comemoração da 
Festa da Bandeira. (ROSSO, 2018, p.341).
41  No ponto, é importante registrar que a originalidade da expressão é atri-
buída ao próprio Sérgio Abranches, em artigo até hoje citado pelos estudio-
sos do tema: ABRANCHES, 1988, pp. 5-34.
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pelos projetos de alcance nacional, enquanto os parlamentares per-
seguiam interesses regionais, funcionando como poder recíproco de 
veto entre seus projetos. Também a população e as forças militares 
manejavam informalmente mecanismos de veto, muito embora ape-
nas o Poder Legislativo gozasse de capacidade para encontrar solu-
ções políticas convenientes e adequadas a um ambiente democrático. 
Os arranjos institucionais entre Congresso Nacional e Presidência 
da República eram fragmentados entre mais estados e, por isso, me-
nos estáveis do que no período anterior, em que prevaleceram as 
vontades exclusivas de São Paulo e de Minas Gerais.

A dependência da capacidade de articulação do Presiden-
te da República, somada às pressões reformistas do populismo e às 
ameaças golpistas de conservadores foram as causas, segundo Sérgio 
Abranches, para a ruptura com o presidencialismo em 1961, e, pos-
teriormente, com o próprio regime democrático em 1964. Diante 
disso, o politólogo conclui que a excessiva concentração de poderes 
na pessoa que ocupa a chefia do Poder Executivo federal e a amplia-
ção exponencial de agentes políticos com poder de veto costumam 
representar riscos ao bom funcionamento do presidencialismo de 
coalizão.

Não obstante o diagnóstico apresentado por Sérgio Abran-
ches, a Terceira República iniciada após a ditadura militar é marcada 
pelo aprofundamento das características potencializadoras da crise. 
De um lado, expandiu-se a centralização promovida pela Constitui-
ção de 1946, fortalecendo os poderes fiscais e legislativos da União e 
do Presidente da República42. Houve, ainda, fenômeno novo de con-
centração de poderes nas presidências das casas legislativas e nos 
líderes das agremiações partidárias43. Segundo a doutrina especia-
lizada, aliás, esse processo de centralização verificado entre 1889 e 
2019 decorre da acidentada história da democracia brasileira, mar-
cada por prolongados períodos de autoritarismo44.

De outro lado, além do avanço da corrente centralizadora, 

42  Aqui vale mencionar o contraponto de outros politólogos, que acreditam 
que a centralização de poderes na figura do Presidente da República foi 
essencial para o sucesso do regime democrático iniciado em 1988. Ver: 
MELO; PEREIRA, 2013.
43  Para compreender sua relevância, por exemplo, no processo legislativo, 
ver: CYRINO, 2016.
44  ROSSO, 2018.
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houve expansão dos atores políticos e sociais com poder de veto. 
Com efeito, superado o bipartidarismo aparente da ditadura mili-
tar, houve nova fragmentação partidária, a qual foi incentivada pelo 
Supremo Tribunal Federal, em virtude da invalidação de minirrefor-
ma eleitoral que buscava racionalizar o processo de criação de novas 
agremiações partidárias. Ademais, o Senado Federal, casa legislativa 
de composição paritária entre os estados, passou a gozar dos mes-
mos instrumentos da Câmara de Deputados, podendo inclusive fun-
cionar como casa iniciadora de projetos de lei. O Poder Judiciário e 
o Ministério Público também foram fortalecidos e reconfigurados, 
impondo novos limites às instâncias políticas tradicionais45.

Tudo isso gerou dois fenômenos em certa medida contradi-
tórios: a expansão de agentes políticos e sociais com poder de veto 
e o exponencial crescimento de demandas de grupos de interesse, 
diante de uma constituição compromissória. Desse modo, a nego-
ciação de emendas orçamentárias e de cargos do alto escalão do go-
verno federal passaram a ser instrumentalizados, ainda com maior 
intensidade, para permitir a implementação da agenda de políticas 
públicas pensada pela Presidência da República. O momento atual 
demonstra que este modelo de governabilidade tem levado a disfun-
cionalidades46.

O próprio criador da expressão destaca que esta forma es-
pecífica de exercício do sistema presidencialista está em crise47. No 

45  Durante o curso “Instituições, Public Choice e Novas Fronteiras do Di-
reito Público”, ministrado pelo professor André Cyrino, no mestrado da 
linha de direito público da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de-
bateu-se o papel desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal no contex-
to do Presidencialismo de Coalizão. Sergio Abranches reconhece sua ca-
pacidade de “diminuir o risco de rupturas institucionais e impedir soluções 
que favoreçam grupos específicos ou adensem o manto de impunidade que 
tem caracterizado nossa experiência republicana” (ABRANCHES, 2018, 
p.84).
46  Na literatura especializada, interessante a análise da crise do presidencia-
lismo de coalizão à luz do caso do Mensalão: PEREIRA; POWER; RAI-
LE, 2009, pp. 207-234.  Ainda nesse contexto, merece atenção a crítica 
quanto à própria existência empírica de um presidencialismo diferenciado 
no Brasil: LIMONGI, 2009.
47  “A excessiva concentração de poderes discricionários na Presidência da 
República – legislativos e fiscais – é um elemento essencial de estímulo 
ao clientelismo e à patronagem, ao toma-lá-dá-cá. Especialmente porque 
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ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a prática de 
diversos crimes decorrentes da utilização abusiva da faculdade de 
nomeação de cargos de direção de empresas estatais, nos autos da 
Ação Penal nº 996/DF48. Tudo isso a demonstrar a necessidade de se 
rediscutir as bases do presidencialismo de coalizão, reequilibrando 
as forças políticas envolvidas.

Segundo o professor Sérgio Abranches, na linha do que 
também se defende no presente trabalho, “a hipercentralização da 
capacidade fiscal, tributária e regulatória no governo federal é um 
dos elementos essenciais da disfuncionalidade da democracia e do 
presidencialismo de coalizão”49. Em outras palavras, a perspectiva 
histórica aqui descrita parece demonstrar a necessidade de confe-
rir maior autonomia aos entes locais. Acredita-se que, dessa forma, 

está combinado a uma brutal centralização política e financeira de nossa 
federação. Esses dois legados autoritários, concebidos nas pranchetas dos 
gurus econômicos do regime militar, todos convenientemente convertidos 
à democracia representativa, metamorfoseiam o Congresso em poder pe-
dinte e o Executivo em poder concedente. (...) Se o Executivo é o poder 
concedente, o mais eficiente recurso a seu dispor para obter o apoio de sua 
coalizão é condicionar a concessão de verbas e poder ao apoio a suas pro-
posições. (...) É racional que façam assim, argumentam vários politólogos. 
Infelizmente, o que é racional – ou seja, atende ao interesse dos agentes em 
particular – não é necessariamente bom do ponto de vista coletivo. Nem é 
sempre a forma mais eficiente de decidir. Certamente não é a forma mais 
igualitária de distribuir renda pública.” (ABRANCHES, 2012, p.372).
48  Nesse ponto, merece transcrição a parte da ementa que enfrenta a ques-
tão: “A configuração constitucional do regime presidencialista brasileiro 
confere aos parlamentares um espectro de poder que vai além da mera 
deliberação a respeito de atos legislativos. A participação efetiva de par-
lamentares nas decisões de governo, indicando quadros para o preenchi-
mento de cargos no âmbito do poder executivo, é própria da dinâmica do 
referido regime, que exige uma coalizão para viabilizar a governabilidade. 
Tal dinâmica não é, em si, espúria, e pode possibilitar, quando a coalizão 
é fundada em consensos principiológicos éticos, numa participação mais 
plural na tomada de decisões usualmente a cargo do Poder Executivo. To-
davia, quando o poder do parlamentar de indicar alguém para um deter-
minado cargo, ou de lhe dar sustentação política para nele permanecer, é 
exercido de forma desviada, voltado à percepção de vantagens indevidas, 
há evidente mercadejamento da função pública” (Ação Penal nº 996/DF, 
rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 15.5.2018).
49  ABRANCHES, 2018, p.358.
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serão reduzidos os impactos dos agentes com poderes de veto, per-
mitindo soluções mais rápidas e menos traumáticas para impasses 
institucionais.

5. Perspectiva pragmática: como alcançar o melhor re-
sultado à luz da Constituição?

A complexidade do mundo moderno e dos problemas atra-
vessados pelo país exige, por fim, avaliação pragmática da tese aqui 
defendida. O pragmatismo jurídico baseia sua compreensão em três 
conceitos principais, a saber, consequencialismo, contextualismo e 
antifundacionalismo. Em síntese, devem ser afastados dogmas fun-
dacionais que não estejam amparados em comprovação empírica e 
em dados concretos. Com isso é garantido o melhor resultado que, 
em um Estado Democrático de Direito, será sempre definido pela 
Constituição.

Assim, sob um viés pragmático, a adoção de um federalismo 
efetivo se justifica por três ordens de razão, que foram apresentadas 
ao longo do trabalho e agora serão sistematizadas. Em primeiro lu-
gar, a ideia funciona como importante mecanismo de promoção da 
assimetria jurídica, necessária diante da assimetria fática do fede-
ralismo brasileiro. Em segundo lugar, a maior deferência do Poder 
Judiciário às decisões das casas legislativas estaduais geraria incre-
mento da responsabilidade política dos parlamentares e dos gover-
nadores eleitos. Por fim, a concorrência federativa promoveria ex-
perimentalismo essencial à superação do congelamento criativo que 
assola as instituições do país na atualidade.

O problema da assimetria fática já foi apresentado e decor-
re, em alguma medida, da contingência do pluralismo da vida em 
sociedade. Contudo, a chamada simetria jurídica é uma escolha do 
intérprete, que engessa a diversidade e gera cenários de super-repre-
sentação e de sub-representação. O reconhecimento do protagonis-
mo dos estados da federação estimularia decisões mais amoldadas 
às realidades regionais e asseguraria soluções mais equitativas, aten-
dendo aos fins constitucionalmente estabelecidos50. Nesse sentido, 

50  “Finalmente, a revolução federalista foi direcionada para a causa da igual-
dade, por meio da criação de melhores instrumentos para o envolvimento 
dos cidadãos em questões públicas, especialmente pelo desenvolvimento 
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deve ser superado o dogma fundacionalista da simetria, que não re-
flete – ao menos na extensão em que praticada pelos intérpretes – o 
texto da constituição de 1988.

Não bastasse isso, a cultura do inconstitucionalismo gera in-
centivos perversos aos agentes políticos regionais e locais. O custo 
da inovação pelo Poder Legislativo já é, por essência, excessivamen-
te alto, seja em virtude do multipartidarismo fragmentado, seja em 
razão da própria morosidade do processo legislativo51. Se a criativi-
dade institucional sempre conflitar com ideal de simetria do Poder 
Judiciário, levando a sua invalidação, subsiste pouco ou nenhum in-
centivo a ideias inovadoras. A responsividade por decisões criativas 
tomadas a nível regional deveria ser avaliada por meio das eleições 
periódicas e não por mera subsunção judicial com leis e atos admi-
nistrativos praticados pela administração federal. 

Ainda, o protagonismo dos Estados poderia funcionar como 
instrumento de promoção de experimentalismo a mais baixo custo 
de transação. A rigor, o recente processo de congelamento criativo 
do Direito, decorrente da centralização de competências e da dis-
seminação de agentes com poder de veto, pode ser combatido por 
meio de um modelo federativo dotado de efetividade. A ampliação 
dos atores políticos com autonomia decisória diminui a eficiência 
dos pontos de veto que afetam os órgãos nacionais, permitindo a 
superação de entraves frequentes à inovação52.

de arenas governamentais de diversos tamanhos e propósitos, variando do 
imediatamente local até o mais geral. (...) A necessidade de unidades ainda 
maiores de governo, de produção e de associação para alcançar determi-
nados objetivos comuns é, atualmente, um fato. Assim como é também a 
reafirmação do desejo humano de manutenção das unidades de pequena 
escala, por seu valor humanístico.” (ELAZAR, 2011 p.45)
51  O professor José Vicente explicita que o multipartidarismo fragmentado, 
os bloqueios de grupos de interesse, os equilíbrios instáveis e a própria 
morosidade do processo legislativo são barreiras que aumentam de forma 
exponencial os custos de transação da inovação via Legislativo. Ver: MEN-
DONÇA, 2017.
52  “A centralização federativa complicou ainda mais esse jogo, porque 
tornou governadores e prefeitos também agentes demandantes diante da 
União. O principal recurso que eles têm para obter concessões presiden-
ciais são seus deputados e senadores. (...) São muitos os agentes e os inte-
resses envolvidos. As demandas se cruzam e se contradizem, dividindo a 
coalizão governista. Os pontos de veto se multiplicam e, se há demandas 
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Em outras palavras, a aprovação de projetos de lei em legis-
lativos unicamerais, com menor número de parlamentares, torna a 
barganha política estadual menos onerosa quando comparada com 
aquela praticada a nível nacional. Ademais, também facilita a edição 
de leis dessa natureza o seu impacto reduzido, exclusivamente regio-
nal. Assim, seria assegurada maior governabilidade ao Presidente da 
República, que passaria a decidir apenas questões que, de fato, exi-
gissem solução nacional uniforme. Nesse ponto residiria ferramenta 
útil ao arrefecimento das crises políticas recentes, que propiciaram 
paralisia institucional e deterioração das instâncias democráticas.

Nesse sentido, os exemplos são importantes para comprovar 
a tese de que sob a perspectiva pragmática os estados devem ocupar 
papel central no federalismo brasileiro. De fato, é possível verificar 
o caráter inédito da atuação dos entes regionais em diversas oportu-
nidades, seja por meio da salvaguarda de direitos fundamentais de 
defesa e prestacionais, seja no intuito do aperfeiçoamento do dese-
nho das instituições relevantes ao Estado Democrático de Direito. É 
o que se passa a ilustrar.

No que se refere ao papel do legislativo estadual na tutela dos 
direitos fundamentais, merece citação a iniciativa do Estado do Rio 
de Janeiro de assegurar aos companheiros de uniões homoafetivas 
pensões em seu regime próprio de previdência social (lei estadual nº 
5260/2008), a inédita criação do sistema de cotas raciais pela Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro (lei estadual nº 3708/2001), 
e o impedimento à aplicação retroativa de nova interpretação admi-
nistrativa (lei estadual nº 5.327/09). O Estado do Rio Grande do Sul, 
por seu turno, autoriza o sacrifício de animais em rituais religiosos 
de matriz africana (lei estadual nº 12.131/2004). O Estado do Ceará, 
ainda, regulamentou a atividade cultural das vaquejadas, buscando 
compatibilizar os valores constitucionais envolvidos (lei estadual nº 
15.299/2013).

Noutro giro, o aperfeiçoamento do desenho institucional foi 

cruzadas, em contrariedade, haverá pontos de veto que se opõem. Um pro-
cesso sempre sujeito a paralisias decisórias, que consome tempo, energia, 
recursos e produz resultados subótimos. A multiplicação dos pontos de veto 
tem a virtude de assegurar a permanência e estabilidade das políticas. É um 
bom resultado em tempos normais, mas péssimo quando a continuidade 
está visceralmente atrelada ao atraso e ao domínio oligárquico e se precisa 
mudar. Daí o fracasso de todas as reformas.” (ABRANCHES, 2018, p.357)
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igualmente promovido por meio de diversas leis estaduais. O Estado 
de São Paulo instituiu a previdência complementar pioneiramente, 
antes mesmo da União Federal (lei estadual nº 14.653/2011). O Es-
tado de Minas Gerais trouxe a previsão inédita acerca das parcerias 
público privadas (lei estadual nº 14.686/2003). O Estado de Pernam-
buco encampou expressamente a vedação do nepotismo antes do 
paradigmático julgamento do Supremo Tribunal Federal, que levou 
à edição de súmula vinculante sobre a matéria (lei complementar 
estadual nº 97/2007).

É importante destacar que todos os atos normativos acima 
citados surgiram antes de qualquer decisão da Suprema Corte ou de 
leis e atos administrativos praticados pelo Congresso Nacional ou 
pelo Presidente da República. Em outras palavras, decorreram do 
exercício da parcela de autonomia que foi conferida aos Estados pela 
Constituição, e não da atuação direta e imediata de agentes fede-
rais. Tudo isso sugere que o projeto defendido neste trabalho é não 
apenas possível, como desejável sob o ponto de vista pragmático, 
promovendo direitos fundamentais e permitindo o surgimento de 
desenhos institucionais inovadores.

Conclusão

O presente trabalho pretendeu defender por razões norma-
tivas, comparadas, históricas e pragmáticas, que existe farto funda-
mento para a adoção de um federalismo efetivo, com maior respeito 
à autonomia dos estados, no Brasil. Nesse contexto, parece essencial 
que o Poder Judiciário e os demais intérpretes da Constituição de 
1988 reflitam sobre o alcance conferido à atuação dos entes regio-
nais. É de todo desejável que o manejo irrefletido de recursos herme-
nêuticos que diminuam seu espaço de atuação ceda aos influxos do 
princípio da subsidiariedade, a fim de reconhecer o protagonismo 
dos estados no país.

A toda evidência, a desconfiança quanto aos parlamentares 
e governadores, em virtude dos esquemas revelados de corrupção ou 
da carência de domínio técnico da linguagem jurídica, não parece 
ser adequadamente solucionada com a cultura do inconstituciona-
lismo. A superação da crise institucional decorrente do congelamen-
to criativo e da assimetria fática entre os entes federativos precisa ser 
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combatido por meio da ampliação dos espaços efetivos de delibera-
ção política, diluindo o impacto dos agentes com poder de veto. A 
extensão da doutrina da efetividade à forma de Estado federalista 
parece, assim, solução consentânea com esse projeto, diminuindo os 
custos de transação da inovação.

Em obra clássica sobre o poder constituinte dos Estados-
-membro, Anna Cândida da Cunha Ferraz adverte que passados 
quase noventa anos de adoção do modelo federativo, seu estudo 
aprofundado carecia de maior reflexão. A obra foi escrita em 1979, 
porém, após mais quarenta anos da primeira edição, sua inquietação 
permanece. Madison, desde o processo constituinte de 1786, destaca 
a relevância da liberdade dos Estados em um país democrático. A 
bem de ver, os regimes autoritários que fizeram tão mal aos direitos 
fundamentais dos cidadãos brasileiros, também prejudicaram a ade-
quada implementação de seu projeto institucional. É preciso, pois, 
estender a doutrina da efetividade às normas de organização do Es-
tado. Acredito que somente assim, finalmente, o Federalismo será 
levado a sério no Brasil.
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Federalismo, democracia e 
controle de constitucionalidade: a 

centralização federativa e a mitigação 
do autogoverno coletivo

Federalism, democracy and constituonality control: Federative 
centralization and the mitigation of the collective self-government

Júlio Eduardo Damasceno Medina1

Resumo: O presente trabalho traça o objetivo de investigar a 
hipóteses de que o controle judicial de constitucionalidade concen-
trado (pelo STF) tem fortalecido as competências (especialmente, as 
legislativas) da União. Em relação à metodologia da pesquisa, fora 
utilizado o método de abordagem dialético e as técnicas de pesquisa 
são a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial de julgados do Supre-
mo Tribunal Federal, além da análise de dados e estatísticas. Preli-
minarmente, serão efetuadas considerações acerca de um debate an-
terior, qual seja, da relação entre constitucionalismo e democracia. 
Em um segundo momento são analisados conceitos clássicos rela-
cionados ao federalismo e à repartição de competências. No terceiro 
bloco do trabalho, são exploradas duas pesquisas empíricas acerca 
do controle concentrado de constitucionalidade e sua consequente 
centralização federativa. Aponta-se, que o julgamento de ADI’s pro-
duz movimentos de centralização federativa, detectados a partir de 
dados obtidos por meio de pesquisas empíricas, ou seja, conclui-se 

1 Graduado em Direito pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus 
Palmas/PR. Pós-graduando em Direito Constitucional e Público pela 
Universidade Estácio de Sá. Membro e fundador do Grupo de Pesquisas 
“Hermenêutica e Jurisdição Constitucional”. Advogado inscrito na OAB/
SC sob o nº 55.084. Endereço: Rua Professor José de Andrade, nº 1026, 
Centro, CEP: 89.830-000, Município de Abelardo Luz, Estado de Santa 
Catarina. Contato: damascenomedina@gmail.com.
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que, de certa forma, o exercício do controle concentrado de consti-
tucionalidade é catalizador de ações contraditórias ao autogoverno 
coletivo. O quarto tópico tem uma atuação análoga a um posfácio, 
no qual, após concluído acerca da centralização federativa, é elabo-
rada uma reflexão sobre supostos benefícios compensatórios da atu-
ação jurisdicional ativista. 

Palavras-chave: Federalismo. Democracia. Jurisdição Cons-
titucional.

Abstract: The present work outlines the objective of inves-
tigating the hypotheses that the judicial control of constitutionality 
concentrated (by the STF) has strengthened the competences (espe-
cially, the legislative ones) of the Union. In relation to the research 
methodology, the method of dialectical approach and the research 
techniques are bibliographic and jurisprudential research of judg-
es of the Supreme Federal Court, in addition to data and statistics 
analysis. Preliminarily, considerations will be made about a previ-
ous debate, that is, the relationship between constitutionalism and 
democracy. Secondly, classic concepts related to federalism and the 
division of competences are analyzed. In the third block of work, 
two empirical researches are explored about the concentrated con-
trol of constitutionality and its consequent federative centralization. 
It is pointed out that the judgment of ADI’s produces movements of 
federative centralization, detected from data obtained through em-
pirical research, that is, it is concluded that, in a way, the exercise 
of concentrated control of constitutionality is a catalyst for actions 
contradictory to collective self-government. The fourth topic has 
an action similar to a postscript, in which, after concluding about 
federative centralization, a reflection on the supposed compensatory 
benefits of activist jurisdictional action is elaborated.

Keywords: Federalism. Democracy. Constitutional Jurisdic-
tion.

Introdução
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O Supremo Tribunal Federal (STF) tem um espaço cativo 
e é protagonista na pauta política contemporânea, cada um de seus 
julgados sobre controvérsias constitucionais causa, diariamente, his-
teria nos noticiários de maior circulação nacional. Do ponto de vista 
jurídico-constitucional não poderia ser diferente, tendo em vista que 
esta Corte foi uma aposta da Carta de 1988.

O protagonismo do STF muito se deve ao déficit de repre-
sentatividade e sentimento de isolamento do povo2, porém não é so-
mente isso. O próprio arranjo institucional brasileiro formou uma 
espécie de “supremocracia”, uma vez que o STF não exerce somente 
a função de Tribunal Constitucional Brasileiro, ele é também o ór-
gão de cúpula do Poder Judiciário e atua como foro especializado, 
não obstante teve suas competências amplamente alargadas pelas 
Emendas à Constituição n. 3/93 e n. 45/05 e pelas leis n. 9.868/99 e 
n. 9.882/993.

Conforme acima explanado, o STF exerce a primordial fun-
ção de órgão de cúpula do Poder Judiciário, a qual, dentro de uma 
federação, é confiada ao órgão responsável por julgar o conflito dos 
estados federados.

Investiga-se, na presente obra, se na tarefa de julgar a cons-
titucionalidade de leis, o Supremo ou o próprio instituto de revisão 
judicial da legislação fazem com que se instaure um processo de cen-
tralização federativa, isto é, de fortalecimento das competências da 
união em detrimento das competências dos estados.

1. A relação ente Constitucionalismo e Democracia: A 
Democracia Constitucional

Preliminarmente é necessário compreender que a pesquisa 
remete a uma discussão anterior, relativa ao debate entre constitu-
cionalismo e democracia. O constitucionalismo é o governo do di-
reito (rule of law), isto é, a teoria normativa do poder político4. A 

2  Luís Roberto Barroso chama esse fenômeno de caráter representativo do 
Poder Judiciário, que acontece quando a Corte concretiza compromissos 
da Lei Fundamental e satisfazer as necessidades populares ora não satisfei-
tas pelas instituições diretamente eleitas. Vide: BARROSO, 2013, p. 446.
3  VIEIRA, 2008, p. 444.
4  CANOTILHO, 2003. p. 51.
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democracia é norteada pela soberania e representação popular, faz 
parte do campo político e geralmente cede ao princípio majoritário. 
Não há como negar, por esse viés, a relação entre direito e política 
(constitucionalismo e democracia), “o direito é, na verdade, um dos 
principais produtos da política”5.

É no âmbito da democracia constitucional que se confun-
dem os conceitos de vontade e razão, superando a crença jusracio-
nalista de que o direito se localiza no domínio da razão (mito da 
neutralidade) e a política situa-se no domínio exclusivo da vontade. 
Atualmente, diante de uma sociedade complexa, é evidente que o 
direito – e os direitos – não somente limitam o poder político, como 
também o legitima.

O rule of law é, basicamente, a preservação de algumas 
regras jurídicas limitadoras do poder e, porque não, da soberania 
estatal. O constitucionalismo tem no rule of law o seu núcleo cen-
tral, vale dizer, sua essência. Enquanto a democracia deve gerar um 
movimento de tensão no sentido de não permitir acomodações e 
retroações, seja pela interpretação do povo, dos seus representantes 
ou do Poder Judiciário, em contrapartida, a Constituição define pa-
râmetros e extensõe s para a atuação do poder político democrático; 
decorre dessa relação dialética, portanto, uma tensão produtiva entre 
a atividade política democrática e seus limites jurídico-constitucio-
nais. 

Conforme anota Estefânia M. Q. Barboza: “a supremacia da 
Constituição e dos direitos fundamentais aparece como uma forma 
de realização da democracia, que ao mesmo tempo passa a ser limi-
tada pelo constitucionalismo”6.

Nesse sentido, cabe questionar quem tem a prerrogativa de 
concretizar direitos e promover o avanço social por meio de medi-
das progressistas e igualitárias? Ou ainda, quem é o intérprete ou a 
comunidade de intérpretes legitimamente democrático da Constitui-
ção? Há divergências7. Progressistas, igualitários ou liberais podem 
discordar entre si. De um lado afirmam que a prerrogativa é do Po-
der Legislativo, tão somente8. De outro lado surge a afirmação de 
5  BARROSO, 2013, p. 418.
6  BARBOZA, 2014, p. 77.
7  Uma importante classificação tipológica dos autores de língua inglesa é 
feita por: SULTANY, 2012.
8  Vide: WALDRON, 2003. Outro autor que afasta o controle de consti-
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que é sim do Legislativo, entretanto, caso esse caia em omissão ou 
a matéria em questão seja referente a pré-condições da democracia, 
o Judiciário é igualmente legitimado9. Enquanto há ainda outros que 
defendem ser competência do Poder Judiciário, em geral, e das Cor-
tes Constitucionais, em especial10. As propostas não se esgotam nas 
acima citadas, nem na combinação entre elas.

Nas primeiras páginas de seu livro “La constitución de la 
democracia deliberativa”, Carlos Santiago Nino afirma que a rela-
ção entre constitucionalismo e democracia, quando seus ideais se 
combinam de forma positiva, pode ser comparada a um feliz ma-
trimônio, sendo chamado por muitos de democracia constitucional, 
uma vez que esta seria uma forma de governo substancialmente 
melhor que a democracia pura e também que um governo consti-
tucional que não ostente caráter democrático. Sem embargos este 
matrimônio pode até ser feliz, porém nunca será simples. É comple-
xo, haja vista que os ideais próprios do constitucionalismo servem 
como limites ao processo democrático ou pelo fato de que a expan-
são da democracia gera uma mitigação do constitucionalismo11.

O constitucionalista brasileiro Conrado Hubner Mendes, 
por sua vez, defende que o controle constitucionalidade é mais bem 
explorado se for concebido como um contra poder às instituições 
majoritárias. Conrado desenvolve uma versão da teoria dos diálogos 
institucionais, fundada nas premissas brasileiras de que deve haver 
uma interlocução institucional sem que haja uma última palavra.   
Neste sentido, a decisão da Corte pode ser somente uma “última 
palavra provisória”12 que unicamente significará um ponto final para 
aquela “rodada procedimental”, “já que as instituições estão dialo-

tucionalidade de emendas constitucionais (e também de legislações) das 
competências do Poder Judiciário, por entender que jamais será justificável 
é TUSHNET, 1999.
9  SUNSTEIN, 1999.
10  Sobre a literatura mais sofisticada e influente da atualidade sobre o papel 
legítimo do Poder Judiciário, veja-se: DWORKIN, 2006. Há também, a de-
fesa do Poder Judiciário feita em língua portuguesa e pensando na realiza-
da brasileira, por Luís Roberto Barroso em: BARROSO, in SARMENTO, 
2015.; BARROSO, 2018.
11  NINO, 2003, p. 77.
12  MENDES, 2011, p. 171.
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gando e a vida continua”13.
Nas linhas que seguem, a investigação da pesquisa analisará 

uma vertente fundamental do ativismo judicial, qual seja, o contro-
le concentrado de constitucionalidade e a sua intima relação sobre 
a organização dos arranjos institucionais da federação. O objetivo, 
se concentra em analisar se tal ferramenta do constitucionalismo 
produz uma atrofia nos valores democráticos. Em caso de resposta 
positiva, também será investigado se há benefícios supostamente 
compensatórios para tal fenômeno.

2. A Federação e a Repartição de Competências

Conforme bem observado por Paulo G. G. Branco, a origem 
do federalismo remete aos Estados Unidos da América, após a revo-
lução americana de 1776, com objetivo de ter um governo eficiente 
em uma vasta extensão territorial14.

Desde os ideais iniciais do federalismo, até nas noções e prá-
ticas contemporâneas, os conceitos de soberania e autonomia são 
considerados como basilares. A soberania é compreendida “como 
poder de autodeterminação plena, não condicionado a nenhum 
outro poder, externo ou interno”15, enquanto a autonomia é “a ca-
pacidade de desenvolver atividades dentro dos limites previamente 
circunscritos pelo ente soberano”16.

Nesse sentido, a maioria os juristas/constitucionalistas17, en-
tendem que no federalismo brasileiro, por força da norma prevista 
no caput do art. 18 da CF/88, o único ente soberano é a República 
Federativa do Brasil. Nada obstante, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios são entes que ostentam somente de autono-
mia.

Consigne-se que a maioria, não representa unanimidade, 

13  MENDES, 2011, p. 22.
14  MENDES; BRANCO, 2018, p. 879
15  MENDES; BRANCO, 2018, p. 880.
16  FERNANDES, 2018, p. 934.
17  A autora Fernanda Dias Menezes de Almeida lembra que alguns desses 
nomes são: Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Gilmar Ferreira Mendes, 
Paulo Gustavo Gonet Branco, André Ramos Tavares, Celso Ribeiro Bas-
tos: ALMEIDA in CANOTILHO;MENDES;SARLET;STRECK, 2018, p. 
767.
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eis que o constitucionalista Pinto Ferreira, assevera que a União é 
soberana e não autônoma, posicionando os Estados em situação de 
autonomia, porém com dependência ao poder soberano18. De toda 
sorte, não cabe nesse momento delongas acerca dessa discussão, a 
qual merece outro momento oportuno.

Ao menos outras seis características são consideradas como 
básicas para um Estado Federal, quais sejam: (i) a existência de uma 
Constituição Federal; (ii) a repartição de competências prevista 
constitucionalmente; (iii) a participação dos Estados-membros na 
vontade federal; (iv) a inexistência de direito de secessão; (v) a exis-
tência de uma Suprema Corte para dirimir conflitos; (vi) a previsão 
de mecanismos para Intervenção Federal.

Basicamente, o Estado Federal é uma forma de organização 
do Estado com uma distribuição geográfica do poder político19. E 
essa noção é uma das finalidades do federalismo, eis que a forma 
federal surge com o objetivo de oferecer “uma resposta à necessida-
de de se ouvirem as bases de um território diferenciado quando da 
tomada de decisão que afetam o país como um todo”20.

Nesse sentido, percebe-se que há uma intima relação entre 
os princípios do federalismo e da separação dos poderes com o prin-
cípio democrático, uma vez que ambos objetivam uma organização 
constitucional da distribuição do poder, no primeiro caso, em razão 
do território, e no segundo, em razão das funções. 

Portanto, refletir questões relacionadas à federação é clara-
mente adentrar em um debate sobre a organização de nossa demo-
cracia constitucional. Diante disso, passa-se a investigação acerca da 
possibilidade de que o instituto do controle concentrado de consti-
tucionalidade da legislação atuar enquanto fenômeno causador de 
movimentos de centralização federativa. 

3. A Jurisdição Constitucional e o Fortalecimento das 
Competências da União

Será que, na prática, o Supremo Tribunal Federal tem se uti-
lizado do controle de constitucionalidade para promover ou prote-

18  FERREIRA, 1989, p. 374.
19  FERNANDES, 2018, p. 926.
20  MENDES; BRANCO, 2018, p. 884.
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ger a democracia constitucional e os direitos fundamentais? 
Em uma pesquisa empírica, os pesquisadores da faculdade 

de Ciência Política da Universidade de Brasília (Unb), coordenados 
pelos professores Juliano Zaiden Benvindo e Alexandre Araújo Cos-
ta, realizaram um estudo que consistiu na análise de aproximada-
mente 4.900 Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas no 
STF de 1988 até 2012 (ano em que iniciou a pesquisa)21.Tal pesquisa 
nos levará a compreender que há, de fato, uma grande incompatibili-
dade entre a teoria que afirma a legitimidade do controle judicial de 
constitucionalidade em razão da proteção dos direitos fundamentais 
e a prática de tal instituto em relação à referida finalidade22.

 Como o estudo em análise limitou-se à averiguação de 
ADI’s – estudo do controle concentrado de constitucionalidade –, as 
conclusões podem ser feitas a partir da contribuição de cada um dos 
legitimados para propor Ação Direita de Inconstitucionalidade, ali-
ás, perguntar “a quem interessa o controle concentrado de constitu-
cionalidade” consequentemente não desemboca nos legitimados23? 

 Inicialmente os pesquisadores da UnB advertem que o ins-
tituto não necessariamente interessa primordialmente aos legiti-
mados. Isso porque quatro dos nove agrupamentos de legitimados 
pouco usou o controle concentrado de constitucionalidade sequer 
para questionar alguma lei ou ato normativo, quem dirá, para pro-
por questionamentos visando a proteção dos direitos fundamentais.

Por outro lado, a maioria das decisões procedentes foram 
fundamentadas em questões nomoestáticas, sendo 33,79% referen-

21  BENVINDO, 2014.
22  Os gráficos podem ser encontrados em: https://public.tableau.com/pro-
file/alexandre5110#!/vizhome/ControledeConstitucionalidadeviaADIDi-
vulgao/4_1RequerentesporanodisginguindoFE. Acesso em: 06 set. 2019, 
às 16h46min.
23  A saber, pelo teor do artigo 103, da CF: “Art. 103. Podem propor a ação 
direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalida-
de: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a 
Mesa da Câmara dos Deputados; IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V o Governador de Estado ou 
do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Con-
selho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político 
com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou 
entidade de classe de âmbito nacional.”

https://public.tableau.com/profile/alexandre5110
https://public.tableau.com/profile/alexandre5110
https://public.tableau.com/profile/alexandre5110
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tes a inconstitucionalidades decorrentes do desrespeito ao devido 
processo legislativo e 19,58% referentes à inconstitucionalidade por 
carência de competência. Ainda 38,95% das procedências cuidaram 
de questões referentes à Organização do Estado. Somente 7,58% tra-
tavam da questão dos direitos fundamentais.

A propósito, anote-se:

Essas constatações conduzem a corroborar a hipótese de que, 
na atuação concentrada, o STF realiza basicamente um con-
trole da própria estrutura do Estado, voltada à preservação 
da competência da União e à limitação da autonomia dos 
estados de buscarem desenhos institucionais diversos daque-
les que a Constituição da República atribui à esfera federal. 
Além disso, nas poucas decisões em que o STF anula normas 
com base na aplicação dos direitos fundamentais, existe uma 
preponderância de interesses corporativos.

(...)

Essas constatações conduzem a corroborar a hipótese de que, 
na atuação concentrada, o STF realiza basicamente um con-
trole da própria estrutura do Estado, voltada à preservação 
da competência da União e à limitação da autonomia dos 
estados de buscarem desenhos institucionais diversos daque-
les que a Constituição da República atribui à esfera federal. 
Além disso, nas poucas decisões em que o STF anula normas 
com base na aplicação dos direitos fundamentais, existe uma 
preponderância de interesses corporativos24.

Em comentário extremamente feliz sobre as conclusões des-
se estudo, Miguel Gualano de Godoy nos esclarece que:

No Brasil, o controle judicial abstrato de constitucionalidade 
das leis exercido pelo Supremo Tribunal Federal também não 
tem sido primordialmente utilizado como mecanismo de 
proteção dos direitos fundamentais ou então das minorias. 
Ao contrário, tem servido precipuamente, ao menos entre 

24  BENVINDO; COSTA, 2014, p. 78-79.
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1988 e 2012, para a preservação das competências da União, 
limitação da autonomia dos Estados para adotar desenhos 
institucionais diversos dos estabelecidos para a esfera fede-
ral e nos poucos casos diretamente relacionados à proteção 
dos direitos fundamentais, há uma atuação eminentemente 
corportativa para a proteção de direitos de certos grupos, em 
geral daqueles ligados ao próprio sistema de justiça25.

Os próprios pesquisadores deduzir considerações nesse 
sentido, haja visto que seu estudo escancara ao leitor uma evidencia 
triste para a república: o argumento de justificação do controle con-
centrado de constitucionalidade baseado na proteção dos direitos 
fundamentais está em descompasso com a prática do STF que tende 
a proteger interesses alheios do interesse público, isto é, institucio-
nais ou corporativos.

Conclui-se, provisoriamente, que a jurisprudência do STF 
no controle concentrado de constitucionalidade tem afastado esse 
órgão – e também esse instituto – da caraterística de protetor ou 
promotor dos direitos fundamentais, considerando dois problemas 
basilares, quais sejam: (i) a tendência de que o interesse dos legiti-
mados a propor Ação Direta de Inconstitucionalidade consista na 
manutenção ou angariação de benefícios ou interesses corporati-
vos e/ou institucionais e (ii) a pré-ocupação do próprio Supremo 
em posicionar questões de arranjo institucional como assuntos de 
primordial atenção, em prejuízo de decisões que concentrem-se nos 
direitos fundamentais.

 No que é pertinente ao presente estudo, a pesquisa empírica 
demonstrou que as Assembleias Legislativas figuram como uma das 
partes que menos ajuízam demandas no controle concretado; em 
contrapartida, a legislação estadual é mais anulada do que as demais; 
não obstante, o governador é uma das partes “mais vencedoras” nos 
confrontos analisados. 

 Ora, tal quadro não gera um fortalecimento das competên-
cias da união, em prejuízo de uma atrofia das competências dos esta-
dos-membros?

No período abrangido pelo estudo a Mesa da Câmara dos 
Deputados não propôs nenhuma ADI e a Mesa do Senado propôs 
somente uma. Os outros dois grupos que pouco utilizaram do insti-

25  GODOY, 2017, p. 91.
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tuto foi o Presidente da República e as Assembleias Legislativas dos 
estados. Conforme a constatação empírica, esses quatro grupos ajui-
zaram somente 2% das ADI’s estudadas26. 

O presidente da República ajuizou somente 9 ADI’s e vale 
ressaltar que todas são recentes, uma vez que a primeira propositura 
foi em 2005. Frise-se, ainda, que “as primeiras ADIs foram voltadas à 
anulação de leis cujo veto presidencial havia sido rejeitado”27.

As Assembleias Legislativas Estaduais, propuseram 50 
ADI’s, no período de 1988 e 2012. Em sentido contrário as Legisla-
ções Estaduais foram os atos normativos mais impugnados por ADI, 
representando 2676 (dois mil, seiscentos e setenta e seis) dos casos.

Por sua vez, os Governadores podem ser classificados como 
os maiores “beneficiados” pelo controle concentrado, uma vez que 
praticamente a metade das Ações que ajuizaram foram exitosas. Na 
esteira do já citado empasse político entre os Governadores e as As-
sembleias Legislativas, é necessário apontar que tais Assembleias são 
as maiores “perdedoras”, nas demandas do controle concentrado de 
constitucionalidade28. 

Tal fenômeno se deve ao fato de que o STF demonstrou uma 
postura indicando a manutenção e o fortalecimento das competên-
cias da União. No mesmo sentido, muitas dessas impugnações foram 
resultantes de empasses políticos entre o Governador do Estado e 
a Assembleia Legislativa, onde aquele se fez vale do argumento de 
“invasão na competência da União” para questionar a legislação es-
tadual29.

Em outro estudo, os professores da UFPR, Fabricio R. L. 
Tomio e Ilton N. Robl Filho, também analisando as Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade propostas entre 1988 e 2012, chegaram à 
conclusão de que as leis estaduais são mais sujeitas à impugnação 
do que as federais, eis que correspondem a 63% de todas as deman-
das. Nesse mesmo sentido, percebeu-se que as disputas internas no 
Estado são nitidamente influentes para esses números, eis que os go-
vernadores são os que mais impugnam as leis estaduais, pois ajuiza-
ram 664 ADI’s, com o objetivo de revogar a legislação estadual que, 
obviamente, está em descompasso com sua proposta de governo. 
26  BENVINDO; COSTA, 2014, p.74.
27  BENVINDO; COSTA, 2014, p.74.
28  BENVINDO; COSTA, 2014, p.74-75.
29  BENVINDO; COSTA, 2014, p.75
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Registre-se que o percentual de julgamentos totalmente proceden-
tes é maior quando às leis impugnadas são estaduais (23%) do que 
quando são federais (11%)30.

Com vistas aos estudos citados, o constitucionalista Marco 
Marrafon afirmou que o julgamento das ADI’s pelo STF é respon-
sável pela centralização de poderes da União, conforme o seguinte 
trecho:

Certamente essa situação acaba contribuindo para reforçar a 
inter-relação de dependência jurídica, política e econômica 
dos Estados-Membros. Esse problema é, ao mesmo tempo, 
uma das grandes consequências centralizadoras e uma causa 
centralizadora: distribuição desigual das competências ad-
ministrativas/legislativas, além do caráter exclusivo/privati-
vo da União na maioria delas.

Nesse contexto, as pesquisas deixam claro que a ADI foi lar-
gamente usada para fins de reafirmar a centralização causada 
pela distribuição das competências. Ao intervir como ator de 
veto nos processos legislativos com grande participação di-
retamente no âmbito estadual, o Supremo Tribunal se torna 
fiador da concentração dos poderes nas mãos do Governo 
Central31.

Nesse ponto, pode ser afirmado que o Supremo é um agente 
da centralização federativa, ou melhor, conforme anota o constitu-
cionalista paranaense José Arthur C. de Macedo, os estudos supra-
citados reforçam o diagnóstico de que o STF é o guardião da União, 
não da federação32.

4. Há benefícios compensatórios para a limitação democrática 
causada pela centralização federativa? 

Este tópico cuidará de uma reflexão dada à condição de cen-
tralização federativa produzida pelo julgamento de ações diante do 

30  TOMIO; ROBL FILHO; 2013, p. 109
31  MARRAFON, 2015, p. 1.
32  MACEDO, 2018, p. 124.
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controle concentrado de constitucionalidade. Igualmente, partir-se-
-á da premissa de que tal centralização produz tem como efeito uma 
mitigação da democracia, em sua forma mais robusta e radical.

Convém, agora, questionar, poderiam tais julgamentos ofe-
rece benefícios compensatórios capazes de legitimar tal restrição aos 
valores inerentes à soberania popular?

Inicialmente, ressalte-se que as considerações que seguem, 
tomam por cautela não desviar das delimitações do trabalho e partir 
para uma investigação acerca da conveniência ou legitimidade da 
própria existência do instituto do controle judicial de constitucio-
nalidade. Tal estudo é valioso, contudo merece ser visto em outra 
oportunidade, com o protagonismo que é correspondente à sua rele-
vância acadêmica e prática.

De imediato, defensores árduos do ativismo judicial podem 
recorrer à argumentos conceituais e defenderem que os dados em-
píricos que levam à diagnosticar tal cenário devem ser afastados, 
tendo em vista que a centralização federativa seria uma consequên-
cia causal aleatória, quando a atuação jurisdicional no exercício do 
controle concentrado de constitucionalidade está preocupada com 
a promoção dos direitos fundamentais, o quais se apresentam como 
valor maior.

Sobre a Corte enquanto protetora de direitos e barreira à ti-
rania da maioria, cito, Conrado Hubner Mendes: 

Dito de maneira sintética, a democracia opera a partir da 
vontade da maioria desde que não reprima ou tiranize a mi-
noria. Há, portanto, um limite à maioria, que concretamente 
vai depender de como se entenda ‘tirania’. (...) Negar a im-
portância da proteção de direitos das minorias equivaleria a 
retornar a argumentos de uma tradição intelectual insusten-
tável e derrotada pela história33.

Neste mesmo sentido, Dworkin promoverá seu argumento 
baseando-se no fato de que o sistema constitucional estadunidense 
optou por considerar as cláusulas da Bill of Rigths e seus direitos 
morais como apelo aos conceitos morais e não como uma teoria po-
lítica restrita as concepções de determinado grupo34. 

33  MENDES, 2011, p. 60.
34  DWORKIN, 2010, p. 231
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Basicamente, a complexa ideia dworkiana se baseia em três 
pilares. Um deles seria a existência de direitos morais dos cidadãos 
oponíveis ao Estado, que deveriam ter império mesmo quando fos-
sem contrários ao suposto interesse geral. O segundo fundamento e 
o de que a democracia constitucional não se resume a um governo 
da vontade da maioria. E o terceiro pressuposto é o de que a decisão 
judicial representa um fórum qualificado, onde a decisão será me-
lhor do que aquela tomada pelas instituições eleitas.

O primeiro argumento citado, aliás, é a pedra de toque de 
toda construção hermenêutica dworkiana. Segundo Dworkin, quan-
do aceitamos a existência de direitos estamos sujeitos a uma situação 
onde a situação da sociedade não será sempre agradável, pois terá 
que ceder ao direito do indivíduo, mesmo às custas do interesse co-
mum. Nesse sentido vejamos: 

Os direitos contra o Estado são pretensões que, se aceitas, 
exigem que a sociedade se conforme com instituições que 
talvez não se ajustem a ela de maneira confortável. O cerne 
de uma pretensão de direito, mesmo na análise desmitolo-
gizada dos direitos que estou utilizando, é que o indivíduo 
tem direito à proteção contra a maioria, mesmo à custa do 
interesse geral.35 

Em segundo lugar, seria errado considerar que a vontade da 
maioria deve ser considerada como soberana em uma democracia. 
Ora, como poderemos afirmar que são garantidos direitos às mino-
rias se deixamos as decisões sobre esses direitos a cargo da maioria?36 
Segundo Dworkin, nem sempre a decisão da maioria política tem 
um caráter de integridade ou de decisão baseada em princípios, ou-
trossim, pode ser considerada como uma decisão de uma maioria 
momentânea, orientada a seguir somente interesses específicos.

As decisões políticas são tomadas não por uma maioria es-
tável, mas por muitas instituições políticas diferentes, cada 
qual representando um segmento eleitoral diferente, que 
muda sua composição de tempos em tempos.37

35  DWORKIN, 2010, p. 230.
36  DWORKIN, 2010, p. 222. 
37  DWORKIN, 2010, p. 224. 
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Temos ainda que a decisão judicial, além de não represen-
tar afronta à democracia, deve ser vista como promotora da mesma. 
Preliminarmente, “se deixarmos as decisões de princípios exigidas 
pela Constituição a cargo dos juízes, e não do povo, estaremos agin-
do dentro do espírito da legalidade”38. De acordo do Dworkin não 
poderia ser diferente, pois “os estados unidos são uma sociedade 
mais justa do que teriam sido se seus direitos constitucionais tives-
sem sido confiados à consciência das instituições majoritárias”39.

Cumpre ainda lembrar que a teoria de Dworkin considera 
que a revisão judicial é legitima, desde que foi adotada pela decisão 
do juiz Marshall, no caso Marbury v. Madison, momento em que “o 
juiz sustentou que, como a Constituição estabelece que ela própria 
será a lei suprema do país, os tribunais em geral e a Suprema Corte 
em última instância devem ter o poder de declarar nulas as leis que 
violem a Constituição”40.

Dworkin, considera que devemos enfrentar o “drama cons-
titucional” para chegar a uma resposta à altura do questionamento 
“que tipo de Constituição deveríamos ter?”41. Duas propostas se ha-
bilitam a serem corretas. A primeira delas seria uma Constituição de 
detalhes, um modelo que se propõe a garantir segurança das decisões 
por ser um modelo sólido, onde a Constituição prevê regras específi-
cas e concretas pensadas pelos constituintes, portanto materializan-
do suas vontades. Essa Constituição de detalhes seria “um conjunto 
de pontos de vista históricos independentes que provavelmente não 
terão grande unidade, ou mesmo total coerência42.  

De outro lado, poderíamos optar por uma Constituição de 
princípios, desde que previamente o pacto constitucional faça com 
que o governo respeite os direitos fundamentais e trate os cidadãos 
com igual consideração e respeito. A Constituição de princípios de-
termina alguns critérios morais que, por sua vez, serão auferidos e 
interpretados somente no caso concreto, por juízes e estadistas43.

38  DWORKIN, 2010, p. 232.
39  .; DWORKIN, 2014, p. 426 – 427. 
40  DWORKIN, 2010, p. 223.
41  Originalmente, devido ao contexto em que estava inserido, Dworkin se 
preocupava em pensar “Que tipo de Constituição os Estados Unidos deve-
riam ter”. Vide: DWORKIN, 2009, p. 165.
42  Dworkin, 2009, p. 167.
43  Dworkin, 2009, p. 166.
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A aposta na Constituição de detalhes também contém em 
si o problema insuperável da submissão eterna da vontade dos cida-
dãos à suposta vontade do constituinte. Dworkin questiona “porque 
os norte-americanos deveriam, hoje, ver-se limitados naquilo que 
seu governo pode fazer por eles devido a ideias que pessoas muito 
diferentes tiveram um ou dois séculos atrás?”44. 

Conrado H. Mendes recolhe da obra de Dworkin o perigo 
ilusionista da restrição que a Constituição de detalhes impõe ao po-
der dos juízes:

Genuínas restrições, todavia, se operam apenas por meio de 
princípios abstratos. São esses princípios, ao contrário do 
que se pensa, que submetem juízes a um controle mais trans-
parente e efetivo: devem justificar suas decisões por meio de 
argumentos de princípio que possam ser criticados pela co-
munidade jurídica e pela opinião pública45. 

A Constituição de princípios, para Dworkin, é fruto de uma 
construção teórica apta a se provar como não sendo antidemocráti-
ca, haja vista que ela prevê uma pré-condição para que a democracia 
majoritária possa funcionar. Veja-se que:

Uma Constituição de princípios reforçada por juízes inde-
pendentes não é antidemocrática. Pelo contrário, uma pre-
condição da democracia legitima é que requeira ao governo 
que trate os cidadãos como iguais e respeite suas liberdades 
fundamentais e sua dignidade. A menos que satisfaçam essas 
condições, não haverá democracia genuína porque, então, a 
maioria não terá o direito moral legítimo de governar46.

A proposta de Dworkin se propõe a qualificar uma versão 
de “democracia prodecimental”. Para essa tarefa, constrói sua teoria 
sob a premissa de unir substância e procedimento, devendo ser con-
siderados os conceitos de “Leitura Moral da Constituição” e de uma 
“Comunidade de Princípios”.

A Leitura Moral da Constituição “propõe que todos nós 

44  Dworkin, 2009, p. 170.
45  MENDES, 2008, p. 42.
46  MENDES, 2008, p. 43 apud DWORKIN, 1993, p. 123.
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– juízes, advogados, cidadãos – interpretemos e apliquemos esses 
dispositivos abstratos considerando que eles fazem referência a prin-
cípios morais de decência e justiça”47. E Conrado H. Mendes anota 
que “no domínio da leitura moral, é irrelevante a autoridade que a 
realize. Não importa o procedimento e suas qualificações, mas a res-
posta substantiva”48. 

É perceptível que a “Concepção Constitucional de Demo-
cracia” dworkiana coaduna com a revisão judicial das leis. Ora, uma 
vez que o governo não trata os cidadãos sob os quais afirma seu do-
mínio com igual consideração e respeito, mesmo que esteja seguin-
do os procedimentos previsto na Constituição seu ato é carente de 
legitimidade democrática. E qual possibilidade terão os cidadãos? 
Seria correto permitir que o Judiciário ostente do poder da última 
palavra em casos constitucionais? 

De acordo com Dworkin “essa autoridade cabe aos juízes e, 
em última instância, aos juízes da Suprema Corte”49. Aliás, “a demo-
cracia não faz questão de que juízes tenham a última palavra, mas 
também não faz questão de que não a tenham”50. 

Porém, a legitimidade dos juízes surge do nada (ex nihilo)? 
Obviamente Dworkin sustenta que há uma matriz desta legitimi-
dade, qual seja, a disciplina do argumento. Este ideal sustenta que 
o bom argumento exerce tanto as funções de legitimar a jurisdição 
constitucional quanto limitá-la: 

Juízes não conquistam legitimidade a partir de Deus ou de 
eleição ou da vontade dos governados ou de sus suposta ha-
bilidade pragmática ou razoabilidade. O único fundamento 
de sua legitimidade – o único fundamento – é a disciplina 
do argumento: seu compromisso institucional por fazer nada 
que não possam justificar por meio de argumentos que satis-
façam, ao mesmo tempo, duas condições básicas. A primeira 
é sinceridade. (...) A segunda é transparência51. 

É correto afirmar que Dworkin, ao condicionar as institui-

47  DWORKIN, 2006, p. 2.
48  MENDES, 2008, p. 73.
49  DWORKIN, 2006, p. 2.
50  DWORKIN, 2006, p. 10.
51  MENDES, 2008, p. 43 apud DWORKIN, 2002, p. 54.



88 • CAPÍTULO 3

ções a encontrarem as respostas certas, nega que possamos definir a 
priori o quanto alguma instituição é democrática ou não. Ele baseia-
-se no acerto, no respeito aos direitos. Consequentemente somente 
é possível caracterizar uma decisão como democrática a posteriori:

Mas a situação é completamente diferente quando existem 
motivos plausíveis para se querer saber se uma determinada 
lei, regulamento ou programa de governo solapa ou enfra-
quece o caráter democrático da comunidade, e a estrutura 
constitucional propõe essa questão a um tribunal de justiça. 
Suponhamos que o legislativo aprove uma lei que considere 
crime alguém queimar a sua própria bandeira dos Estados 
Unidos como sinal de protesto. Suponhamos que essa mes-
ma lei seja contestada sob a acusação de tolher o autogover-
no democrático na medida em que restringe a liberdade de 
manifestação, e que um tribunal aceite a acusação e derrube 
a lei. Se a decisão do tribunal estiver correta – se a lei que 
proíbe a queima da bandeira efetivamente viola as condições 
democráticas estabelecidas na Constituição, segundo a for-
mação e a interpretação que foram dadas a estas condições 
no decorrer da história dos Estados Unidos –, ela não é an-
tidemocrática de modo algum, mas, pelo contrário, faz pre-
valecer a democracia. Nenhum valor moral se perdeu, pois 
ninguém, nem individual nem coletivamente, ficou em pior 
situação em nenhuma das dimensões que acabamos de esbo-
çar (...) Se o tribunal não tivesse cumprido seu papel – se a lei 
continuasse em vigor –, todos estariam em pior situação em 
todas as dimensões da democracia, e seria uma perversão ver 
isso como uma vitória democrática. É claro que, no momen-
to mesmo em que chegamos a conclusão de que a decisão do 
tribunal foi errada tudo o que acabei de dizer se torna falso. 
A democracia de fato fica prejudicada quando um tribunal 
dotado de autoridade toma a decisão errada a respeito das 
exigências das condições democráticas – mas não fica mais 
prejudicada do que quando uma legislatura majoritária toma 
uma decisão constitucional errada que continua de pé. A 
possibilidade de erro é simétrica. Assim, a premissa majori-
tária e confusa e deve ser abandonada52.

Conclui-se que Dworkin não somente admite que juízes de-

52  DWORKIN, 2006, p. 49 - 50.
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clarem uma lei inconstitucional, como também que seu modelo de 
democracia não se prende ao procedimento. A democracia, neste 
sentido, é também a regra da maioria, mas não tão somente isso. Ao 
princípio majoritário existem pré-condições morais de legitimidade, 
tanto no que se refere ao dever de decidir de maneira correta, quan-
do ao respeito à virtude soberana – a igualdade.

Nesse sentido, haveriam sim benefícios compensatórios 
(proteção dos direitos fundamentais) em uma democracia consti-
tucional, aptos a justificar atuação jurisdicionais ativistas e pouco 
limitadas.

Contudo, há de se considerar que quando a sociedade tem 
um real desacordo sobre como interpretar as cláusulas constitucio-
nais abstratas, como por exemplo a igualdade (art. 5º, caput, CF/88), 
o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88), o desenvolvimento na-
cional (art. 3º, II, CF/88) e a cidadania (art. 1º, II, CF/88), não há 
um consenso de como proceder, ou quem irá decidir ou como irá 
decidir. 

Cidadãos e juristas discordam acerca do que significa cada 
um destes termos abstratos e de qual deveria prevalecer em uma 
eventual colisão entre os mesmos. Diante deste impasse há uma 
corrente da filosofia política contemporânea que enfrenta a questão 
sem ingenuidade e defende que o único aspecto com que devemos 
necessariamente concordar em uma democracia diz respeito a qual 
o procedimento a ser utilizado para resolver esses casos difíceis. 

Segundo Jeremy Waldron: 

Uma vez que pessoas discordam sobre o que a justiça 
requer e quais direitos temos, precisamos perguntar: quem 
deve ter poder para tomar decisões (...)? Saber o que conta 
como uma boa decisão é uma questão que não desaparece o 
momento em que respondemos à questão “Quem decide?”. 
Pelo contrário, a função de uma teoria da justiça e dos direi-
tos é aconselhar seja lá quem for identificado (pela teoria da 
autoridade) como a pessoa para tomar a decisão53.

A defesa desta corrente crítica ao ativismo judicial não é 

53  MENDES, 2008, p. 82 apud WALDRON, 1993, p.32.
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compatível com o argumento mais utilizado para justificar o contro-
le de constitucionalidade, qual seja, o de que a Corte irá proteger os 
direitos fundamentais. Essa crítica parte da premissa de que todas as 
instituições estão susceptíveis ao erro e que a verdade (ou acerto) das 
decisões pode ser sempre objeto de desacordo54.

Neste sentido, o problema principal reside em definir quem 
decidirá em uma democracia, pois não é especialmente importante 
ou necessariamente verdadeiro apostar que juízes decidirão de uma 
forma mais qualificada e por isso devem ser os interpretes finais da 
Constituição.

 Veja-se, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal brasi-
leiro, que ostenta o título de órgão máximo do Poder Judiciário, ao 
decidir casos constitucionais complexos enfrenta a discordância de 
opinião entre seus ministros e, no final das contas, a decisão será 
pautada na regra da maioria, haja vista que sua decisão final está 
baseada na contagem de votos. Em função disso, percebemos que a 
Suprema Corte não é por todos os aspectos “contramajoritária”, uma 
vez que suas decisões são uma vontade de uma maioria simples dos 
membros que a compõe55. 

Por outro lado, tal corrente é acusada de ser insuficiente e 
recebe as críticas dirigidas ao carente Poder Legislativo, na mesma 
proporção em que se afasta do Judiciário. Esse fenômeno se deve 
ao fato de que normalmente os valores políticos “direito”, “justiça”, 
“legalidade” e “estado de direito” são associados ao direito feito por 
juízes e não pelo direito criado pelo legislativo56. 

Segundo Waldron, há razões para isso: deixamos de valori-
zar a dignidade que a legislação representa, inclusive no plano teóri-
co, pois “ninguém parece ter percebido a necessidade de uma teoria 
ou de um tipo ideal que faça pela legislação o que o juiz-modelo de 
Ronald Dworkin, “Hércules”, pretende fazer pelo raciocínio adjudi-
catório”57. Pelo contrário, a imagem que associamos ao Poder Legis-
lativo é “como negociata, troca de favores, manobras de assistência 
mutua, intriga por interesses e procedimentos eleitoreiros58”.

Essa associação é perigosa, tendo em vista que a complexida-
54  MENDES, 2011. p. 8.
55  MENDES, 2008. p. 102 apud WALDRON, 1993, p.50.
56  WALDRON, 2003, p. 13. 
57  WALDRON, 2003, p. 1.
58  WALDRON, 2003, p. 2.
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de da atividade legislativa faz parecer que a multidão da assembleia 
e do dissenso entre os parlamentares representa um modo banal de 
fazer a política. Por este mesmo rumo, a inocência tem feito parecer 
que em razão da calma e da solenidade as Cortes são o melhor local 
para decidir controvérsias constitucionais59. 

Segundo Waldron devemos abandonar esse “silêncio ensur-
decedor” em relação às virtudes positivas da legislatura:

Vejamos o processo de legislação – na sua melhor forma – 
como algo assim: os representantes da comunidade unin-
do-se para estabelecer solene e explicitamente esquemas e 
medidas comuns, que se podem sustentar em nome de todos 
eles, e fazendo-o de uma maneira que reconheça abertamen-
te e respeite (em vez de ocultar) as inevitáveis diferenças de 
opinião e princípio entre eles60. 

Para que esta tarefa seja exaurida, devemos levar a sério o 
direito à participação, isto é, conseguir fazer com que todos os en-
volvidos tenham uma parcela na produção legislativa. Como bem 
lembrou Conrado Hubner Mendes “a participação seria a resposta 
mais natural para o problema de autoridade e desacordo sobre direi-
tos. Seria ‘o direito dos direitos’”61. 

Como poderemos conceber nossos concidadãos como indi-
víduos moralmente autônomos e capazes de promover deliberações 
democráticas ao defender uma instituição (controle de constitucio-
nalidade) que é antimajoritária? Consideramos a igualdade se priva-
mos o povo de exercer sua soberania em interpretar a Constituição? 
Levamos os direitos de alguém a sério quando privamos este mesmo 
indivíduo de se manifestar sobre o assunto ou revogamos a decisão 
de seu representante62? 

Percebe-se, em linhas gerais, que para o modelo de demo-
cracia proposto por Waldron funcione, devem definidas regras ope-
racionais (um arranjo institucional) pautado na (i) ausência de hie-
rarquia entre os cidadãos e no (ii) domínio da regra da maioria, para 
que a igualdade seja de fato considerada.

59   WALDRON, 2003, p. 5.
60  WALDRON, 2003, p. 3.
61  MENDES, 2008, p. 107.
62  MENDES, 2008, p. 107.
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Destarte, é necessário que o jurista use do senso reflexivo e 
coloque na balança a questão que uma decisão do Congresso Nacio-
nal é oriunda de pelo menos a metade de todos os representantes do 
voto popular, enquanto aquela do STF, mesmo que com considerável 
grau de acerto e imposta por especialistas do direito, representa o 
voto de alguns ministros (geralmente seis) não eleitos e intocáveis 
pela responsabilização política. A grande problemática é que ques-
tões constitucionais sensíveis são geralmente questões de moralida-
de política, onde o certo e o errado depende, demasiadas vezes, do 
ponto de vista. Posições conflitantes podem ser defensáveis no di-
reito constitucional e quando houver uma decisão é extremamente 
válido que a legitimidade seja um fator a ser considerado.

Conclusões

Diante da flagrante impugnação seletiva da legislação es-
tadual, do protagonismo dos governadores na atuação do controle 
concentrado de constitucionalidade e também do percentual de jul-
gamento do STF desfavoráveis à normas estaduais, conclui-se que o 
controle concentrado de constitucionalidade propulsiona uma cen-
tralização federativa.

Ao final do presente trabalho, afirma-se que a democracia 
constitucional brasileira necessita de uma postura política e insti-
tucional radicalmente democrática, contrária à atual prática de cen-
tralização federativa promovida pelo julgado de ADI’s, às quais 
demonstram uma engenharia institucional protetora da União, bem 
como uma jurisprudência da Suprema Corte estacionada em ideias 
antigos e centralizadores da federação.

A par dos ensinamentos de Dworkin, o presente estudo par-
te da defesa da premissa de que o Estado considere a igual dignidade 
moral ou uma concepção de igual consideração e respeito a tantos 
quantos afirme sua soberania, isto é, a igualdade é um pré-requisito 
para o governo legítimo63. Nesse sentido, o distanciamento e a alie-
nação do povo das decisões, promovido pela centralização dos po-
deres nas mãos da União, representam uma sútil e perigosa ameaça 
à já tão mutilada jovem democracia constitucional brasileira.

Explorada a questão acerca da existência de “benefícios 

63  DWORKIN, 2011, p. IX.
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compensatórios” para uma atuação judicial pouco restrita, tem-se 
que a proteção dos direitos fundamentais se apresenta como a justi-
ficativa mais sólida. Contudo, há de se ter a cautela, tendo em vista 
que nessa seara, a interpretação de valores extremamente abstratos 
e que envolvem dilemas morais complexos não podem afastar por 
completo as decisões do povo, seja em uma relação institucional (na 
qual o Legislativo sairia em desvantagem em ralação ao Judiciário) 
ou até federativa (na qual os Estados tem sua margem de autonomia 
limitada por ativismos judiciais, conforme demonstrado nas linhas 
acima).
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Resumo: A proteção do consumidor por meio de normas 
estaduais é salutar, na medida em que os Estados podem regular 
aspectos importantes de um ponto de vista regional que são negli-
genciados pela legislação federal, a exemplo do Código de Defesa 
do Consumidor. Contudo, a possibilidade de os Estados membros 
tutelarem os direitos do consumidor por meio de Constituições es-
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taduais traz como consequência problemas de ordem federativa. A 
possibilidade de regulação de direitos do consumidor no âmbito 
estadual tem sido bastante limitada pela jurisprudência do Supre-
mo Tribunal Federal (STF). Assim, torna-se essencial examinar as 
limitações impostas pela Suprema Corte, a fim de definir critérios 
normativos que se amoldem às restrições constitucionais e que, por 
isso, devem ser observados pelas legislaturas estaduais.

Palavras-chave: Federalismo; direitos do consumidor; 
constitucionalismo subnacional.

Abstract: Consumer protection through state rules is 
healthy, as States can regulate important aspects from a regional 
point of view that are neglected by federal legislation, such as the 
Consumer Protection Code. However, the possibility for member 
States to protect consumer rights through state constitutions has the 
consequence of federative problems. The possibility os regulating 
consumer rights at the state level has been quite limited by the juris-
prudence of the Federal Supreme Court (STF). Thus. It is essential 
to examine the limitations imposed by the Supreme Court, in order 
to define normative criteria that conform to constitutional restric-
tions and, therefore, must be observed by state legislatures.

Keywords: Federalism; consumer rights; subnational con-
stitutionalism.

Introdução

A proteção do consumidor por meio de Constituições es-
taduais é salutar, na medida em que os Estados são aptos a regular 
aspectos importantes de um ponto de vista regional que poderiam 
ser negligenciados pela Constituição Federal. A aplicação unifor-
me do Código de Defesa do Consumidor pode deixar de considerar 
peculiaridades regionais importantes que, no cenário nacional, não 
têm tanta relevância. Assim, a legislação estadual pode coibir prá-
ticas problemáticas de violação ao direito do consumidor no âmbi-
to regional, implementando novos direitos a par dos existentes na 
legislação federal, bem como criando novos órgãos de proteção e 
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mecanismos de resolução de potenciais conflitos relevantes no pla-
no regional. 

Contudo, a possibilidade de os Estados membros tutelarem 
os direitos do consumidor por meio de Constituições estaduais traz 
como consequência problemas de ordem federativa e de eficiência 
na preservação dos direitos regulados. Assim, torna-se essencial 
examinar as limitações impostas pela Suprema Corte, a fim de iden-
tificar os critérios normativos estabelecidos pelo Tribunal e estabe-
lecer contornos à legislação estadual de proteção ao consumidor que 
se amoldem às restrições constitucionais.

O artigo propõe-se a discussão sobre a possibilidade de 
definição de critérios normativos para eleger o conjunto de pos-
sibilidades de regulação no âmbito estadual, levando em conta a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e os limites jurídico-
-constitucionais da repartição de competências. Como problema de 
pesquisa apresentado, propõe-se a discussão sobre os limites consti-
tucionais da competência normativa dos Estados membros para pro-
mover a defesa do consumidor. Dessa forma, o artigo propõe-se a 
discutir novas questões pouco estudadas na atualidade, mas que são 
de primordial relevância como é o caso do federalismo e da reparti-
ção de competências.

1. A proteção jurídica do consumidor no âmbito estadual: um 
problema federativo.

A utilização do modelo federativo é útil em um país de di-
mensões continentais, na medida em que viabiliza a proteção fe-
deral de interesses gerais simultaneamente à proteção de direitos 
e interesses particularmente relevantes no âmbito regional. Assim, 
podem ser promulgadas normas aplicáveis no âmbito estadual com 
finalidade de resolver problemas locais considerados irrelevantes 
nacionalmente.

Nesse contexto, é importante enfrentar a questão da impor-
tância do federalismo para a proteção de direitos, deixando claro 
que o federalismo pode ser um instrumento de efetivação deles. Tal 
percepção é particularmente relevante no que diz respeito à prote-
ção do consumidor, cuja tutela é expressamente determinada pela 
Constituição Federal no artigo 5º XXXII. Ainda que a Constituição 
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Federal e o Código Federal de Defesa do Consumidor sejam inesti-
máveis por definir direitos e a criação de mecanismos essenciais à 
regulação das relações de consumo, a abrangência nacional dos di-
plomas legais deixam lacunas que podem ser melhor ajustadas pela 
regulamentação de normas estaduais. Faz-se pertinente, assim, um 
olhar investigativo sobre a proteção destinada aos direitos do consu-
midor no âmbito da legislação e das Constituições estaduais. 

 Assim, o estudo de textos subnacionais está relacionado à 
questão do Estado federal, pois nele é que se pode tratar em ordens 
jurídicas parciais (Constituições estaduais), introduzidas em uma 
ordem jurídica total (Constituição Federal e leis federais). Em uma 
federação centralizada, como é o caso da brasileira, as Cartas esta-
duais em grande medida imitam a Constituição Federal em relação 
à proteção dos diversos direitos, a exemplo do direito fundamental 
do consumidor3. 

Justamente por frequentemente copiarem literalmente a 
Carta Federal, o texto das Constituições estaduais é muito similar ao 
da Constituição da República. Consequentemente, o espaço consti-
tucional subnacional é muito tímido e tem sido objeto de pouca ino-
vação legislativa. Somado a isso, o constitucionalismo subnacional 
é objeto de muitas críticas pela jurisprudência restritiva do Supremo 
Tribunal Federal que é criticada por em alguns casos reiterar a ten-
dência centralizadora da federação brasileira4.

No Brasil, a repetição constitucional estadual é componente 
que reitera a interpretação centralizadora do federalismo. Adotando 
perspectiva direta os Estados Unidos institucionalizaram -exem-
plo de federação descentralizada sendo o mais importante mode-
lo para a bibliografia de constitucionalismo subnacional. No caso 
Norte-americano, observa-se a existência de Constituição Federal e 
Constituições estaduais muito diferentes entre sí e também bastante 
distintas do padrão da Constituição Federal. No campo estadual, as 
Constituições tendem a adotar textos maiores, e dessa forma dife-
rentes do objetivo e conciso modelo madisoniano5 . Nesse contexto, 
Couto6 aduz nos seguintes termos:

3  FERRARI, 2003, p.35
4  COUTO,2012, p. 1
5  COUTO,2012, p. 3
6  COUTO,2012, p. 3
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Como observamos, o centralizado federalismo brasileiro no 
que diz respeito ao ordenamento jurídico suscita questiona-
mentos judiciais de dispositivos das Constituições estaduais 
que não estejam presentes na CF. Assim, eventuais inovações 
dos formuladores Constitucionais estaduais, as que reforça-
riam a autonomia dos Estados, tendem a ser mais escruti-
nadas pelo SFT, mediante o controle de constitucionalidade 
federal de normas constitucionais locais. Daí, por consequ-
ência, espera-se que a parte do emendamento constitucional 
no âmbito estadual venha como uma resposta à declaração 
da inconstitucionalidade de dispositivos constitucionais 
estaduais pela Suprema Corte. Ademais, espera-se que de-
cisões judiciais de Tribunais dos Estados acerca da Consti-
tucionalidade de leis estaduais e emendas à Carta estadual e 
a CF acarretam resposta dos legislativos estaduais mediante 
emendas Constitucionais corretivas e modificações legisla-
tivas. Se isto de fato ocorrer, temos mais um indicativo do 
caráter centralizador do nosso federalismo.

Relativamente às Constituições estaduais brasileiras consta-
ta-se uma grande inspiração da Constituição Federal, que influencia 
a sua criação e determina seus conteúdos. Tal particularidade for-
talece a ideia do federalismo centrípeto tendo reflexos no próprio 
constitucionalismo subnacional, que “mimetiza o constitucionalis-
mo nacional, mais do que isso, compõe junto com ele um constitu-
cionalismo nacional”7. A Constituição da República Federativa do 
Brasil foi promulgada em 1988 e as Constituições estaduais um ano 
depois. Nesse contexto, as Cartas estaduais imitam a Carta Federal, 
adotando um mimetismo vertical, de cima para baixo, e não neces-
sariamente uma reprodução (cópia) horizontal dos textos, já que as 
Constituições estaduais foram criadas simultaneamente em 19898.

Embora a centralização seja uma característica marcante no 
federalismo brasileiro restando um espaço estreito para a inovação, 
criação e autonomia dos entes subnacionais, um dos postulados ba-
silares do Estado federal é a autonomia Constitucional das entidades 
subnacionais. Aos Estados compete a promulgação de suas próprias 
Constituições estaduais. O principal objetivo do federalismo é pro-
teger interesses locais e estaduais por meio de um processo decisó-

7  COUTO,2012, p.16
8  COUTO,2012, p.17
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rio descentralizado, de forma que a sua defesa deve ter como base 
a proteção de direitos fundamentais estaduais9. Estados Unidos e 
Alemanha constituem bons exemplos de que a atribuição de com-
petências amplas no âmbito estadual, ao possibilitar uma legislação 
estadual apta a regular temas amplos, contribui para a proteção de 
direitos fundamentais.  

Por outro lado, os Estados Unidos adotaram um padrão ins-
titucional “fraco”, no qual o Senado (órgão encarregado pela repre-
sentação estadual) não é ligado aos governos estaduais, mas ao elei-
torado de cada Estado membro. Ambos os países são exemplos de 
federações construídas por agregação, ou seja, pela união centrípeta 
de vários Estados, ao passo que, no Brasil, a federação nasceu da 
desagregação do Estado unitário. É inegável a influência de tal pro-
cesso formativo no federalismo pátria, que ainda hoje batalha para 
superar um modelo federalista que centraliza na figura da União 
uma grande quantidade de competências legislativas. Tal constata-
ção deriva, não só do artigo 22 da CRFB de 1988 como também 
da observação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal- que, 
além de interpretar a Constituição, também vem definindo critérios 
que limitam a atuação da União e dos Estados, com a finalidade de 
evitar conflitos federativos10. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
busca instituir um federalismo de equilíbrio. Dessa forma, as com-
petências da União, Estados membros, Municípios e Distrito Fede-
ral estão entrelaçadas por meio de critérios horizontais e verticais de 
repartição de competências. O propósito do federalismo é manter 
harmonia entre centro (União) e periferia (competências Estaduais e 
municipais), tentando descentralizar o excesso de competências pri-
vativas federais que estão dispostas no extenso artigo 22 da CRFB 
de 198811.

O federalismo busca a descentralização legislativa através 
da técnica da distribuição de competências legislativas concorren-
tes, com fundamento no art. 24 da CRFB de 1988 entre União, Es-
tados membros e Distrito Federal. O contexto de repartição de com-
petências, essa forma de descentralização legislativa e de proteção 
de direitos fundamentais vem sendo entendida como a “chave do 
9  PIRES, 2011, p. 76
10  PIRES,2011, p.81
11  GONZALES,2008, p. 30
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federalismo”12. Nesse sentido, é necessário compreender a teoria do 
federalismo e sua relação com as competências legislativas ao longo 
da história, como será estudado na seção seguinte.

2. Federalismo e constitucionalismo estadual: o plano subna-
cional de proteção de direitos do consumidor.

O federalismo Constitucional é em regra discutido e apre-
sentado na perspectiva da União. Essa abordagem favorece o ponto 
de vista dos textos federais, priorizando a Constituição Federal em 
detrimento de Constituições estaduais. Analisar parâmetros e cri-
térios Constitucionais “de cima para baixo”13, contudo, incentiva o 
pesquisador a estudar a proteção de direitos fundamentais partindo 
de um ponto de vista federal. Prioriza-se as competências o governo 
federal, concentrando-se no modo pelo qual a Constituição Federal 
estabelece critérios normativos para proteção de direitos fundamen-
tais e para a repartição de competências legislativas, bem como os 
modos pelos quais se estabelece a relação entre Constituição Fede-
ral e as Constituições subnacionais em uma federação.

Nesse contexto, é incomum analisar a proteção dos direitos 
a partir de uma análise “de baixo para cima”14, pois as Constituições 
subnacionais têm sido objeto de pouco estudo, tendo baixa visibi-
lidade tanto por parte dos cidadãos quanto pelos estudiosos do di-
reito constitucional. Estudar direitos partindo do plano subnacional, 
contudo, oferece a vantagem de fornecer um entendimento de cer-
tas peculiaridades locais que normalmente são negligenciadas pela 
perspectiva nacional.

Em alguns países como, por exemplo, Austrália, Áustria, 
Alemanha, e os Estados Unidos cada Constituição subnacional dis-
põe de documentos identificáveis distintos que organizam as uni-
dades constituintes da federação. A Constituição Estadual é um 
documento jurídico autônomo e identificável. Na Bélgica e no Ca-
nadá, a qualificação de uma Constituição subnacional com tal status 
é imprecisa, pois nestes países não existe um documento distinto 

12  HORTA,2003, p. 15
13  TARR,2009, p 90
14  TARR,2009, p.91
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com natureza constitucional. Tarr15 afirma que o que qualifica um 
documento como uma Constituição subnacional não está clara nes-
ses países. 

A definição do que qualifica um documento como uma 
Constituição subnacional em países federativos assimétricos (no 
qual as competências entre União e entes subnacionais são distri-
buídas de forma desproporcional, ou seja, no Brasil, por exemplo, 
a União possui mais competências privativas que os Estados) apon-
tam para um obstáculo peculiar. A Constituição Indiana, por exem-
plo, autoriza apenas um Estado, Caxemira, a ter a sua Constituição 
subnacional ao passo que as demais unidades constituintes da fede-
ração não têm suas próprias Constituições subnacionais16 . Alan Tarr 
tenta definir o que seria uma Constituição subnacional e também 
espaço Constitucional subnacional nos seguintes termos:

O problema quanto à determinação daquilo que se qualifica 
como uma Constituição subnacional surgia na maioria dos 
sistemas federativos assimétricos. Deveria o fato determi-
nante ser a capacidade de o governo federal ou da unida-
de subnacional deter a autoridade legal para elaborá-la. Ou 
deveria envolver a margem de descrição disponível àqueles 
que estão elaborando seus processos governamentais e insti-
tuições, dentro da unidade subnacional. Este último critério 
implica que pode ser mais útil imaginar o constitucionalismo 
subnacional em termos contínuos do que como uma defini-
ção. É suficiente dizer, neste ponto, que se deveria optar por 
uma compreensão extensa do constitucionalismo subnacio-
nal, que reflita sobre a diversidade de práticas políticas em 
desenvolvimento e em concorrência17. 

O estudo do constitucionalismo subnacional nas federações 
partindo do plano subnacional impõem a necessidade de pesquisas a 
respeito do espaço Constitucional subnacional da autonomia que os 
Estados membros possuem o arranjo federativo. A definição deste 
espaço subnacional é, normalmente, resultado do direito federal a 
Constituição Federal, assim como as leis federais na proporção que 

15  TARR,2009, p.3
16  TARR,2009, p. 7
17   TARR,2009, p. 15
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elas interferem o direito estadual18. Com o fim da II Guerra Mundial, 
o federalismo surgiu como uma das formas de Estado mais popula-
res do mundo, sendo amplamente utilizado e difundido em vários 
países19.

 Uma das principais características do federalismo é a auto-
nomia. A federação é uma forma de Estado de matriz estadunidense, 
formada durante a Convenção da Filadélfia de 1787. Com o objetivo 
de buscar formas para melhorar a relação unificada das 13 colônias, 
a Convenção debateu o perfil de uma nova organização estatal. A 
inovação do novo modelo de Estado desenhado em 1787 foi ter feito 
emergir um Estado soberano formado por Estados autônomos. Nes-
se contexto, Almeida20 trata da relação entre autonomia e federação 
nos seguintes termos:

Com efeito, uma Constituição é construída por Estados in-
dependentes, que guardam, cada um, uma soberania e, por 
isso mesmo, podem desvincular-se do tratado, que é a base 
jurídica da Confederação, sempre que a permanência na or-
ganização deixe de consultar a seus interesses. Já no caso da 
Federação, quando Estados independentes resolvem optar 
por ela, necessariamente abdicam de sua soberania, que le-
gitimaria decisões separatistas e, na condição de membros 
autônomos, passam a integrar um novo e único Estado, este 
sim soberano. O Estado federal configura um Estado sobe-
rano composto de Estados autônomos, valendo acrescentar 
que isto é certo tanto nas federações formadas por agregação 
de Estados independentes (que foi o caso da federação Norte 
Americana), como naquelas formadas pela segregação de Es-
tados unitários (a exemplo da federação brasileira).

Com a devida vênia, não é oportuno afirmar que federação 
existe um poder central (expresso pela União) e poderes periféricos 
(Estados membros e Municípios). Essa denominação é centralizado-
ra, pois confere primazia à já favorecida União. No caso brasileiro, 
essa primazia pode ser observada nos contornos da repartição de 
competências instituída pela Constituição Federal, bem como nos 
limites às competências da União, alargados pela jurisprudência do 

18  TARR,2009, p. 16
19  DINAN,2012, p.6
20  ALMEIDA,2018, p.54
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Supremo Tribunal Federal. Embora a Constituição de 1988 tenha 
buscado revitalizar as instituições federativas, principalmente pela 
ampliação do espaço constitucional subnacional, ainda possui tra-
ços fortemente centralizadores em seu texto Por isso, a doutrina não 
deveria as competências dos Estados membros de “poderes periféri-
cos”, uma vez que todos os entes federados possuem igual importân-
cia na manutenção do convívio harmônico preconizado pela teoria 
do federalismo.

A autonomia concedida aos Estados membros podem ser 
observada notavelmente na competência que os entes subnacionais 
possuem de se autogovernarem com independência em relação à 
União. O desenvolvimento do federalismo é auxiliado por um cres-
cimento de “Constituições infranacionais”, que atualmente podem 
ser descritos como Constituições que tutelam direitos fundamentais 
em diversos países do mundo21.

Apesar de a expansão do federalismo ter sido uma pré-con-
dição da disseminação das Constituições infranacionais, o surgi-
mento das Constituições subnacionais em alguns países demonstra 
o engajamento em favor de uma grande atuação de governos sub-
nacionais na sistematização da proteção de direitos fundamentais 
nos Estados federais. Gardner22 explica de que forma Constituições 
infranacionais protegem direitos fundamentais em países federais, 
destacando a possibilidade de previsão expressa de direitos, bem 
como pela instituição de poderes aos órgãos estaduais para atua-
rem na proteção dos cidadãos. Destaca-se, a propósito, o seguinte 
excerto:

Dentro de um sistema federal, as Constituições infranacio-
nais podem proteger a liberdade de duas maneiras. Na pri-
meira, e mais óbvia, as Constituições infranacionais prote-
gem a liberdade diretamente, por meio de uma declaração 
de direitos, ou algo equivalente, que reconhece e garante 
expressamente os direitos humanos. Na segunda, as Cons-
tituições infranacionais protegem a liberdade indiretamente, 
por meio da atribuição de poderes efetivos aos governos in-
franacionais para que defendam seus cidadãos dos abusos do 

21  GARDNER,2012, p.23
22  GARDNER,2012, p.26
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poder centralizado no plano nacional23.

A forma indireta acima mencionada de tutela subnacional 
de direitos relaciona-se ao fundamento do federalismo Norte Ame-
ricano de James Madison. No capítulo número 47 do livro “The fe-
deralist” Madison defende que a concentração de poderes e compe-
tências em um único ente podem ser entendidos como tirania. Para 
proteger direitos fundamentais é necessário que o poder seja divi-
dido, fator requerido intrinsecamente pelo federalismo, que requer 
justamente a descentralização competências em relação à União e 
repartição de forma harmônica entre os entes federados. Mesmo 
que as competências em um sistema federal estejam fragmentadas 
e divididas entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal um 
ente fiscaliza e contém abusos do outro, e todos eles têm o mesmo 
objetivo que é a proteção de direitos fundamentais24..  Hamilton25 
trata do federalismo para proteção de direitos fundamentais nos se-
guintes termos:

Em uma confederação, o povo pode ser considerado o se-
nhor do seu próprio destino. Sendo o poder quase sempre 
rival do próprio poder, o governo geral estará pronto para 
impedir as usurpações dos governos estaduais, e esses esta-
rão a mesma disposição em relação ao governo geral. Colo-
cando-se em dois lados da balança, o povo, infalivelmente, 
fará com que ele prevaleça. Se seus direitos forem invadidos 
por outros governos, ele poderá usar o outro como instru-
mento de reparação.

 Entretanto, alguns países, como por exemplo o Canadá, 
a atividade subnacional é restringida na determinação do espaço 
Constitucional subnacional. Tarr26 afirma que na seção 33 da Carta 
Canadense de direitos e liberdades, denominada de “cláusula inobs-
tante” autoriza que as províncias procedam de modo a transgredir 
um preceito da Carta nacional e, dessa forma, as províncias podem 
definirem o campo de ação ofertado a elas. 

23  GARDNER,2012, p.27
24  MADISON,1840, p. 100  
25  HAMILTON,1840, p. 45
26  TARR,2009, p.56
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3. A proteção do consumidor entre União e Estados.

A Constituição Federal de 1988 instituiu uma nova roupa-
gem para o federalismo brasileiro. Em épocas autoritárias, a auto-
nomia dos entes federados foi bastante limitada, o que se conclui a 
partir do exame dos textos constitucionais desde a década de 1930, 
a partir de quando o federalismo brasileiro obteve traços muito cen-
tralizadores. Nesse contexto, a Constituição de 1988 concebeu um 
novo estágio na evolução do federalismo, compreendido como uma 
maneira distribuição territorial de competências entre União e Esta-
dos membros27.

Nesse âmbito de ampliação da autonomia da União, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios houve um aumento de temáticas 
discutidas no âmbito da competência legislativa concorrente, exem-
plo do direito fundamental do consumidor. O estudo do federalismo 
pode ser guiado por um estudo de direito comparado, uma vez que a 
análise das diversas formas de organização federal utilizadas em ou-
tros países possibilita reconhecer os critérios e os limites que existem 
na Carta Magna e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
referentes à organização territorial do Estado brasileiro.   

O federalismo não estabelece um vínculo estático entre 
União e Estados membros, mas uma convivência harmônica e di-
nâmica em que os governos infranacionais possuem autonomia 
para ter uma boa relação e um espaço constitucional satisfatório na 
proteção de direitos fundamentais. A proteção do consumidor entre 
União e Estados através da repartição de competências legislativas 
não se trata de uma descentralização administrativa, mas da exis-
tência concomitante de vários centros de decisão política, cada um 
com atribuição de decidir sobre um assunto específico. A União fica 
encarregada dos interesses gerais e os Estados membros dos seus 
interesses locais ou regionais28.

Em 1787, na formação dos Estados Unidos, foram definidas 
as competências da União e atribuiu-se as demais matérias para a 
competência residual dos Estados. Os conflitos entre competências 
federativas eventualmente viriam a ser resolvidos pela Suprema 
Corte. A separação absoluta de competências do federalismo clás-

27  MAUÉS,2012, p.20
28  BERCOVICI,2019, p. 20
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sico (chamado também de federalismo dualista), seria justificada 
no contexto de um Estado Liberal, caracterizado por uma atividade 
estatal era limitada e restrita. Assim, para Bercovici29 o federalismo 
cooperativo não trouxe nenhuma inovação ao utilizar-se da expres-
são “cooperação”. A diferença entre as duas modalidades de federa-
lismo estaria no que se entende por cooperação, que no federalismo 
cooperativo seria instituída de modo bastante diferente do modelo 
clássico de colaboração mínima e indispensável.

O federalismo cooperativo busca uma convivência harmô-
nica entre os entes federados, por meio da coordenação de modo a 
compartilhar competências conjuntas na qual os diversos integran-
tes da federação possuem certo grau de participação. Cada ente da 
federação possui vontade livre e igual buscando um resultado co-
mum, e a decisão comum, tomada em escala federal, é adaptada e 
executada autonomamente por cada ente federado, adaptando-a às 
suas peculiaridades e necessidades30.

 Essa coordenação na repartição de competências é materia-
lizada pelas competências concorrentes. A União e os Estados mem-
bros concorrem em uma mesma atribuição, mas em esferas e in-
tensidades diferentes. No contexto das competências concorrentes, 
cada ente federativo decide dentro de seus limites de competência, 
de forma separada e independente, com ressalva ao predomínio do 
direito federal no estabelecimento das normas gerais31. Nesse senti-
do, Almeida32 afirma nos seguintes termos:

A federação corresponde, em última análise, a um grande 
sistema de repartição de competências. E essa repartição de 
competências é que dá substância à descentralização em uni-
dades autônomas. Com efeito, a autonomia, no seu aspecto 
primordial que a etimologia do termo indica- autonomia do 
grego autos (próprio) mais nomos (norma)- significa edição 
de normas próprias. No caso dos Estados, a autonomia, sob 
este viso, corresponde a capacidade de se darem as respec-
tivas Constituições e leis. Mas seria destituído de alcance 
prático reconhecer essa capacidade de auto-organização e de 
auto-legislação, sem que se apontassem na Constituição Fe-

29  BERCOVICI,2019, p. 30
30  BERCOVICI,2019, p. 35
31  BERCOVICI,2019, p. 35
32  ALMEIDA,2018, p.59
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deral os assuntos a serem normatizados pelos Estados.

Embora seja inegável a tendência centralizadora na federa-
ção brasileira, a Constituição Federal de 1988 foi qualificada por sua 
índole descentralizadora, pois revigorou a autonomia política dos 
Estados membros e Municípios, ampliou o rol de suas competências, 
principalmente as competências concorrentes, limitando-se na qual 
a competência legislativa da União ao estabelecimento de normas 
gerais. Não obstante essas inovações, o Supremo Tribunal Federal 
tendeu a interpretar as competências legislativas dos Estados mem-
bros de forma restritiva, conservando precedentes anteriores:

Princípio da autonomia, quando um caso levanta questões 
tanto da lei federal quanto da lei estadual, a Suprema Corte 
dos Estados Unidos não examinará uma decisão fundamen-
tada na lei estadual, a menos que a decisão seja inconsistente 
com a lei federal. Assim, quando vem a decisão do Estado se 
baseia em fundamentos adequados e independentes do Esta-
do, ela fica imune à revisão da Suprema Corte dos Estados 
Unidos33.

 Da mesma forma que as competências residuais são confe-
ridas aos Estados membros, o Poder Judicial estadual abarca os ca-
sos em que não se encaixaram na jurisdição dos Tribunais federais. 
Tarr34 denomina “novo federalismo judicial” o recente e significati-
vo movimento do Poder Judiciário estadual, pois as Cortes estadu-
ais são importantes locais em que se tutelam direitos fundamentais 
ofertando uma maior proteção do que a disponível pelo governo 
federal. Tarr35 afirma que historicamente os Tribunais estaduais não 
tinham um papel de destaque na aplicação e tutela de direitos fun-
damentais, o que acarretava com que muitas pessoas procurassem 
tribunais federais em busca de terem seus direitos fundamentais tu-
telados.

 Contudo, a proteção de direitos fundamentais no âmbito 
dos Tribunais estaduais foi reforçada por vários pontos atrativos. 
O primeiro deles é que os juízes estaduais quando interpretam leis 

33  MAUÉS; FADEL,2019, p. 40
34  TARR,2015, p.15
35  TARR,2015, p.18
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estaduais, não estão obrigados a adequar suas interpretações às de-
cisões dos Tribunais federais, mesmo que as leis federais e estaduais 
sobre o direito fundamental do consumidor sejam muito semelhan-
tes, os juízes estaduais nos Estados Unidos estão interpretando um 
diploma exclusivo, e é justamente essa singularidade que pode legi-
timar uma interpretação diversa36.

Embora os Tribunais federais tenham interpretado um caso 
concreto de conflitos de leis federais e estaduais, a sua decisão não é 
vinculante, pois, nos Estados Unidos, os Estados podem proferir sua 
decisão final com base nas Constituições estaduais tendo a possibi-
lidade de discordar do entendimento do Tribunal Federal. Os Tri-
bunais estaduais não necessitam seguir a interpretação federal, pois 
nem sempre a decisão da União é a melhor interpretação legal para 
aquele caso concreto. Assim, os Estados membros são considerados 
importantes laboratórios legislativos, sendo necessária uma verda-
deira descentralização transfere uma maior autonomia decisória aos 
Estados membros37. Nesse sentido, confira-se o comentário de Tarr38  
sobre a capacidade criativa dos Estados membros como importantes 
“laboratórios legislativos”:

De 1950 a 1969, em apenas dez casos, os juízes estaduais 
confiaram nas garantias estatais de direitos para proporcio-
nar uma maior proteção do que a que estava disponível na 
Constituição Federal. Mas desde então eles fizeram isso em 
mais de 1200 casos. O novo federalismo judicial pode ter co-
meçado como uma tentativa de contornar as decisões con-
servadoras da Suprema Corte, mas com o tempo seu caráter 
mudou. Inicialmente, o novo federalismo judicial limitou-se 
a alguns Tribunais pioneiros, mas até agora a confiança nas 
declarações de direitos do Estado se tornou prática padrão 
em todos os tribunais estaduais .O direito Constitucional 
estadual, está, assim, tornando-se cada vez mais um corpo 
independente de leis, em vez de um corpo de leis definido 
por sua relação com o direito Constitucional federal. Isso se 
reflete na literatura altamente sofisticada sobre os distintos 
problemas da interpretação Constitucional estadual que se 
desenvolveu nos últimos anos. Do ponto de vista teórico, sob 

36  TARR,2015, p.15
37  TARR,2015, p.16
38  TARR,2015, p.17
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o sistema americano de proteção de direitos, o governo fe-
deral fornece a base, o mínimo Constitucional, garantindo 
a proteção dos direitos fundamentais, enquanto as proteções 
estatais constroem sobre essa base, fornecendo quaisquer 
proteções adicionais que os cidadãos do Estado consideram 
apropriadas. 

Do ponto de vista institucional, o raciocínio é diverso. Ini-
cialmente o dever para a tutela de direitos fundamentais do consu-
midor compete aos Estados membros e seus respectivos Tribunais. 
A interferência do Tribunal federal normalmente acontece quando 
os Estados não conseguiram cumprir suas incumbências e atribui-
ções, o que acarreta o fortalecimento da legislação estadual pelas 
respectivas Cortes39. Nesse contexto de tutela de leis estaduais, 
Tarr40 refere que:

Tribunais estaduais- a Suprema Corte do Estado é responsá-
vel pelo desenvolvimento da lei estadual, e suas decisões ser-
vem como procedente autorizado dentro do sistema judici-
ário estadual. Sua jurisdição é definida pela Constituição do 
Estado pelos estatutos estaduais ou por ambos. Dada a sua 
jurisdição obrigatória mais extensa, a maioria dos Tribunais 
supremos estaduais decidem mais casos por ano do que a Su-
prema Corte dos Estados Unidos. Relações entre Tribunais 
estaduais e federais. Embora a revisão de apelação sirva para 
assegurar que os Tribunais estaduais apliquem fielmente a lei 
federal, não existe um procedimento análogo para garantir 
que os Tribunais federais interpretem adequadamente a lei 
estadual nos casos que lhes são submetidos.Em 1967, a Fló-
rida foi pioneira em um remédio para essa situação, autori-
zando a sua Suprema Corte a se pronunciar sobre questões 
de lei estadual certificadas pelo Supremo Tribunal dos Esta-
dos Unidos ou por tribunais federais de apelação. Em 1982, 
outros 23 Estados tinham seguido a liderança da Flórida ao 
permitir questões de certificação de lei estadual para seus 
respectivos Tribunais superiores, e em 1983 a American Bar 
Association adotou uma resolução instando que todos os Es-
tados adotassem procedimentos de certificação.

39  TARR,2015, p.17
40  TARR,2015, p.17
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Daniel Elazar, entendeu que o federalismo abrange tanto o 
autogoverno quanto o governo compartilhado, sendo o sistema ame-
ricano de federalismo judicial é um exemplo claro41. No caso bra-
sileiro, a repartição de competências legislativas concorrentes tem 
fundamento no art. 24 da CRFB, ainda que o referido dispositivo 
legal inclua várias questões, dentre elas a proteção ao consumidor, 
ainda existem lacunas que se forem preenchidas por legislação es-
tadual, e se posteriormente, uma lei federal for aprovada sobre o 
mesmo assunto a lei federal terá primazia42.

No Brasil a União contém uma grande quantidade de com-
petências privativas que estão fundamentadas no art. 22 da CRFB, 
maiores do que a lista do condomínio legislativo (art. 24 da CRFB). 
É perceptível que o constituinte em 1988 quis aumentar a lista de 
competências compartilhadas entre União, Estados e Distrito Fede-
ral ampliando, dessa forma, o federalismo cooperativo no Brasil43. 
Contudo, isso não ocorreu, pois, as capacidades dos Estados mem-
bros no Brasil são muito distintas.

 Dessa forma, os conflitos entre União e Estados membros 
são dirimidos pelo Supremo Tribunal Federal, que deve institui-
rá não apenas os critérios normativos, mas também os limites das 
competências de cada ente da federação, respeitando o sistema de 
repartição de competências legislativas da Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil de 1988 conforme aspectos estruturais do 
próximo tópico.

5. Critérios gerais utilizados pelo Supremo Tribunal Federal 
para declarar formalmente a inconstitucionalidade de uma lei esta-
dual voltada à proteção do consumidor.

 A possibilidade de os Estados membros protegerem os di-
reitos do consumidor por meio de Constituições estaduais resulta 
em problemas federativos e de eficácia na tutela dos direitos res-
guardados. A possibilidade de regulação de direitos do consumidor 
no âmbito estadual tem sido bastante limitada pela jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal (STF). 

Com o intuito de responder ao problema do artigo que terá 
como base a jurisprudência restritiva do Supremo Tribunal Federal 
e os parâmetros do artigo 24 da CRFB, serão discutidos nesta seção 
41  TARR apud ELAZAR, 2015, p.27
42  SOUZA,2005, p. 86
43  SOUZA,2005, p. 86
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quais são os critérios gerais normativos e limites da competência 
normativa dos Estados membros em tema de repartição de compe-
tências.

Devido ao disposto no artigo 24 da Constituição Federal de 
1988, a organização das normas do direito do consumidor se de-
senvolve a partir da premissa de que cabe à União legislar somente 
sobre normas gerais, sem que isto exclua a competência suplemen-
tar dos Estados. A redação do referido artigo ainda determina que 
caso não exista lei federal sobre normas gerais, os Estados podem 
exercer a competência legislativa plena, com o objetivo de atender 
as suas particularidades. Dessa forma, leis federais sobre normas 
gerais posteriores a leis estaduais suspendem a eficácia destas no 
que lhe for contrário o conteúdo44.

Foi utilizada como termo de busca no site do Supremo Tri-
bunal Federal a seguinte equação: art$ prox3 24 prox3 v e consum$ 
e (federalismo ou condomínio ou concorrente ou $compet$ ou inva$ 
ou plena ou suplement$ ou norma$ adj gera$). O “e” procura todas 
as palavras desejadas em qualquer lugar do documento, na ausên-
cia de operador entre um e outro termo o “e” é automático. O “ou” 
procura qualquer palavra, sendo necessário utilizar os parênteses. 
O termo “adj” procura por palavras aproximadas na mesma ordem 
colocada na expressão de busca. O operador “adj” sempre será utili-
zado com um número, e ele indicará a delimitação de distância entre 
as palavras, podendo ser escolhido livremente.

 O “não” recupera documentos que contenham a primeira, 
mas não a segunda palavra ou que contenham a primeira, mas não a 
segunda expressão. A expressão “prox” procura palavras aproxima-
das em qualquer ordem. O operador “prox” sempre será utilizado 
com um número. O número após o “prox” indica a delimitação de 
distância entre palavras, podendo ser escolhido livremente. O “$” 
substitui qualquer parte da palavra desejada, ou seja, prefixo, radical 
ou sufixo. Todas as informações foram coletadas do site do Supremo 
Tribunal Federal.

 A seguir foram analisados um universo de 45 (quarenta e 
cinco) decisões do Supremo Tribunal Federal, que inclui Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade, Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental e Recurso Extraordinário. A coleta juris-

44  SOUZA,2005, p. 88
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prudencial foi realizada do período temporal de 1988 até janeiro de 
2020. Os critérios gerais utilizados abaixo, foram observados com o 
estudo da equação acima descrita, e foi pesquisada a “Ratio Deci-
dendi” de cada uma das seguintes ações com a finalidade de buscar 
critérios normativos federativos.

Nesses termos, o Supremo Tribunal Federal fixou os seguin-
tes critérios gerais para declarar a inconstitucionalidade de leis 
estaduais do consumidor em casos de conflitos de competências 
legislativas

a) Primeiro critério (:critério binário): declarou constitu-
cional a lei estadual- descentralizou; afirmou que a lei estadual é 
inconstitucional- centralizou. Se a ADI é julgada procedente então 
a lei é considerada inconstitucional, se isto ocorre, é porque o Supre-
mo Tribunal Federal entendeu que o Estado não poderia legislar, e 
se o Estado não pode legislar a jurisprudência da Suprema Corte é 
contra a autonomia do Estado membro em poder disciplinar sobre 
assuntos de direito do consumidor.

b)Segundo critério: ao declarar inconstitucionais leis esta-
duais que entram em colisão com leis federais referentes ao direito 
do consumidor o fundamento utilizado é quase similar: a lei esta-
dual é inconstitucional por invadir a esfera de competência privati-
va da União, normalmente encaixa em matéria de direito civil, que 
além de ser amplo, é competência privativa do ente federal (art. 22 
da CRFB).

c) Terceiro critério: quando o Supremo Tribunal Federal 
decide privilegiar a lei estadual em relação ao consumidor o funda-
mento utilizado é de que se trata de uma hipótese de condomínio le-
gislativo, logo o Estado membro tem competência para dispor sobre 
aquela matéria.

d) Quarto critério: em casos de conflitos entre duas regras 
de competência (Constituição Federal x Código de Defesa do Con-
sumidor) como ocorreu no julgamento da ADI 2591 detalhada no 
item anterior, tem primazia o CDC pelo critério da especificidade.

e) Quinto critério: em caso de omissão da União e concer-
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nente a competência legislativa concorrente há duas hipóteses em 
que compete ao Estado membro legislar: a) quando a União é omis-
sa, e dessa forma o ente federado ao regulamentar sobre o direito 
fundamental do consumidor, hipótese condominial, não encontra 
limites na norma federal geral (como foi exemplificado com o julga-
mento da ADI 2818). B) quando a União edita norma geral sobre o 
tema a ser seguido em todo o território nacional, cabendo ao Estado 
membro a sua suplementação.

Considerações finais

O Estado federal foi adotado como modelo institucional no 
Brasil com a finalidade de estabelecer harmonia e unidade entre seus 
elementos- União, Estados membros, Distrito Federal e Municípios. 
A utilização do modelo federativo é útil em países de dimensões 
continentais, na medida em que viabiliza a proteção federal de in-
teresses gerais simultaneamente à proteção de direitos e interesses 
particularmente relevantes no âmbito regional. Dessa forma, podem 
ser promulgadas normas aplicáveis no âmbito estadual com a finali-
dade de resolver problemas locais considerados irrelevantes nacio-
nalmente.

Tal percepção é particularmente relevante no que diz res-
peito à proteção dos direitos do consumidor, cuja tutela é expressa-
mente determinada pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 
5 XXXII. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja inesti-
mável por definir direitos e a criação de mecanismos e órgãos essen-
ciais à regulação das relações de consumo, a abrangência nacional 
do diploma legal deixa lacunas que podem ser melhor ajustadas pela 
regulamentação por meio de normas estaduais.

A partir desse contexto, cabe ressaltar que entes subnacio-
nais possuem função relevante nesse cenário. Isso porque, sendo o 
Brasil país federalista com repartição de competências legislativas 
para a produção de direito, a tutela do consumidor pode ser devi-
damente regulada e também estar prevista em leis e Constituições 
estaduais, não sendo tema reservado exclusivamente ao Congresso 
Nacional.

A preocupação maior da causa federalista está na dificul-
dade de encontrar um equilíbrio normativamente e funcionalmente 
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adequado entre União e Estados. Há uma excessiva centralização de 
competências legislativas no âmbito da União, uma vez que as com-
petências federais dispostas no artigo 22 da CRFB são muito amplas 
e extensas. Contudo, com feliz surpresa com a coleta jurispruden-
cial, foi possível perceber que o Supremo Tribunal Federal referente 
as competências legislativas voltadas a proteção do consumidor em 
temas centrais da dissertação como: “federalismo, condomínio legis-
lativo, competência concorrente, invasão de competências, normas 
gerais e suplementares” está tendendo, pelo menos no ano de 2019, 
a ter interpretação pela constitucionalidade de leis subnacionais e  
consequentemente pela descentralização de competências legislati-
vas.

A temida supremacia da União (no campo das competências 
legislativas concorrentes) encontra-se em oposição ao ideal pleitea-
do pela concepção federalista, que busca descentralizar o poder, ou 
seja, “tirar do centro” nacional determinadas decisões, de maneira 
que as competências legislativas subnacionais sejam ampliadas e for-
talecidas. Quando se utiliza as expressões “centralização e descentra-
lização”, no tocante à repartição de competências, destaca-se o grau 
com que as competências estão mais ou menos concentradas privati-
vamente na União. Ao passo que a centralização denota a concentra-
ção de competências no âmbito da União, a descentralização ocorre 
quando as competências privativas dos Estados são ampliadas em 
detrimento as atribuídas à União.

O artigo investiga o aspecto normativo, que leva em conta 
a jurisprudência restritiva do Supremo Tribunal Federal e os limites 
da teoria da repartição de competências legislativas concorrentes na 
busca de fixação de critérios normativos federativos que foram elen-
cados no item 5 do artigo. 
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Federalismo e afirmação dos direitos das 
mulheres na prática constitucional brasileira: 

a efetivação do direito à assistência obstétrica 
de qualidade a partir das experiências 

legislativas subnacionais e locais

Federalism and Affirmation of Women’s Rights in Brazilian Constitutional 
Practice: The Effectiveness of the Right to Quality Obstetric Assistance 

according to the Subnational and Local Legislative Experiences

Bernardo Brasil Campinho1

Resumo: Este trabalho explora a conexão do federalismo 
na conformação e afirmação dos direitos humanos das mulheres, 
com base no debate sobre o lugar do gênero na teoria e da prática 
constitucionais, notadamente a partir do trabalho de Helen Irving, 
Gender and The Constitution (2008). A partir discussão posta na 
obra referencial de Irving, este trabalho busca explorar os limites e 
possibilidades que a Constituição brasileira oferece para a afirmação 
dos direitos humanos das mulheres por meio da atuação dos espaços 
de deliberação legislativas abertos às entidades subnacionais (Os 
Estados federados) e locais (os Municípios), trabalhando a ques-
tão a partir do direito à assistência ao parto e pós-parto (assistên-
cia obstétrica de qualidade) como previsto no art. 12 da Convenção 
para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres (Convenção CEDAW), analisando como leis estaduais e/
ou municipais da Paraíba, Rio de Janeiro e Santa Catarina  buscam 
concretizar o direito das mulheres à assistência ao parto de qualida-
de, por meio do combate à violência obstétrica e/ou afirmação de 

1  Doutor em Direito/UERJ
Professor Adjunto/UFRRJ. Professor Auxiliar/ UNESA
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instrumentos de promoção da saúde da mulher gestante por meio da 
facilitação da atuação de doulas. 

Palavras-chave: Federalismo; direitos das mulheres; práti-
ca constitucional brasileira; assistência obstétrica de qualidade.

Abstract: This paper explores the connection of federalism 
in shaping and affirming women’s human rights, based on the debate 
about the place of gender in constitutional theory and practice, nota-
bly using the ideas and of Helen Irving, in her work Gender and The 
Constitution (2008). Based on the discussion in Irving’s referential 
work, this paper seeks to explore the limits and possibilities that 
the Brazilian Constitution offers for the affirmation of the human 
rights of women through the performance of legislative deliberation 
spaces open to subnational entities (The federated States) and local 
entities (Municipalities), exploring this issue in the perspective of 
the right to childbirth and postpartum care (quality obstetric care) as 
provided for in art. 12 of the Convention for the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women (CEDAW Convention), 
analyzing how state and / or municipal laws in Paraíba, Rio de Ja-
neiro and Santa Catarina seek to concretize women’s right to quality 
childbirth care, by through the fight against obstetric violence and / 
or the affirmation of instruments to promote the health of pregnant 
women by facilitating the performance of doulas.

Keywords: Federalism; women´s rights; Brazilian constitu-
tional practice; quality obstetric assistance. 

Introdução

Desde a promulgação da Constituição dos Estados Unidos 
em 1787 e mesmo antes, ao longo do debate travado nos anos da 
Convenção Constitucional naquele país (1783-1787) o federalismo 
apresentou forte conexão com o constitucionalismo, caracterizan-
do o debate constitucional e a produção de Constituições em países 
que precisam lidar com uma certa margem de diversidade social, 
cultural e política, de modo a articular um governo nacional a par-
tir de um ente central que, ao mesmo tempo, conseguisse conviver 
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com entidades regionais dotadas de autonomia regional, ainda que 
os arranjos constitucionais pertinentes tenham variado ao longo do 
tempo de acordo com as circunstâncias e contingências políticas e 
sociais de cada contexto e de como as mesmas conformaram (ou 
ainda conformam) a juridicidade constitucional. 

 O tema da influência do federalismo na conformação e afir-
mação dos direitos humanos das mulheres não tem passado desa-
percebido nos estudos que envolvem o debate sobre o lugar do gêne-
ro na teoria e da prática constitucionais, notadamente no trabalho de 
Helen Irving, Gender and The Constitution (2008). 

A partir discussão posta na obra referencial de Irving e de 
seu diálogo com outras autoras que trabalham a conexão entre gêne-
ro e Direito Constitucional, este trabalho busca explorar os limites e 
possibilidades que a Constituição brasileira oferece para a afirmação 
dos direitos humanos das mulheres por meio da atuação dos espa-
ços de deliberação legislativas abertos às entidades subnacionais (Os 
Estados federados) e locais (os Municípios), trabalhando a questão a 
partir do direito à assistência ao parto e pós-parto (assistência obsté-
trica de qualidade) como previsto no art. 12 da Convenção para Eli-
minação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 
(Convenção CEDAW).

 O trabalho busca então estabelecer os diálogos entre os âm-
bitos internacional, nacional, regional e local de proteção aos direi-
tos das mulheres a partir do espaço de conformação legislativa ofe-
recida pelas competências próprias dos entes subnacionais e locais 
(art. 25 e 30 da Constituição brasileira) e aquelas compartilhadas 
com a União Federal (arts. 23 e 24 da Constituição brasileira), a par-
tir da análise de leis estaduais e/ou locais que buscam concretizar o 
direito das mulheres à assistência ao parto de qualidade, por meio 
do combate à violência obstétrica e/ou afirmação de instrumentos 
de promoção da saúde da mulher gestante por meio da facilitação 
da atuação de doulas: a Lei Estadual número 17097/2017 de Santa 
Catarina (que cria mecanismos de divulgação e combate à violência 
obstétrica), a Lei Estadual número 7314 do Rio de Janeiro, a Lei Mu-
nicipal número 6305/2017 da cidade do Rio de Janeiro e a Lei Mu-
nicipal 13080/2015 de João Pessoa/Paraíba (leis que, em diferentes 
graus, disciplinam a obrigatoriedades dos estabelecimentos de saúde 
da rede pública e privada de permitirem a presença de doulas duran-
te o trabalho de pré-parto, parto e pós-parto, sempre que solicitadas 
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pela parturiente/gestante, adotando providências para este fim). 
A partir da análise dos parâmetros constitucionais do pro-

cesso legislativo estadual e municipal e das experiências legislativas 
concretas comparadas se procurará estabelecer em que medida o 
federalismo brasileiro é permeável ou pode acolher demandas de 
autonomia e concretização de direitos das mulheres em paralelo ou 
além das experiências nacionais, por meio do recurso às competên-
cias legislativas próprias e compartilhadas em matéria de saúde e os 
limites hermenêuticos da efetivação dos direitos humanos das mu-
lheres no desenho constitucional federativo brasileiro. 

Assim, o objetivo principal do trabalho é compreender como 
o modelo brasileiro de repartição de competências legislativas, espe-
cialmente no âmbito da proteção à saúde, pode ser implementado 
como um instrumento para promoção e efetivação dos direitos hu-
manos das mulheres, sem que isto se consubstancie numa violação 
da cláusula de igualdade entre brasileiros sem qualquer distinção 
(art. 19, inciso II, da Constituição brasileira) e qual o alcance efetiva 
no diálogo com a legislação federal, especialmente tendo em conta o 
alcance de instituições particulares. 

Para atingir esta finalidade, o trabalho articulará uma revi-
são de literatura sobre gênero, constitucionalismo e federalismo com 
a interpretação dos dispositivos constitucionais brasileiros sobre re-
partição de competências legislativas e com a análise de legislação 
estadual e local (estudos de casos), tendo em conta os parâmetros 
para a configuração do direito humano das mulheres à assistência 
obstétrica de qualidade previsto no art. 12 da Convenção CEDAW.

1. Federalismo, Gênero E Direito Das Mulheres

 Em verbete para o Dicionário de Política organizado por 
Norberto Bobbio, Nicola Mateucci e Gianfranco Pasquino o termo 
“federalismo” é definido por Lúcio Levi a partir de dois objetos dife-
rentes, que ainda assim se relacionam: uma teoria do Estado Federal 
e uma doutrina social de caráter global, tal como o liberalismo e o 
constitucionalismo, representando, para além do aspecto institucio-
nal, uma atitude para com os valores, a sociedade, o curso da história 
e assim por diante (Levi, 2007, p. 475).

Partindo de uma perspectiva estrutural ou institucional, o 
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princípio constitucional sobre o qual se funda o Estado Federal é o 
da pluralidade de centros de poder coordenados entre eles, de modo 
que ao governo federal, que tem competência sobre o território in-
teiro da Federação, seja conferida uma quantidade mínima de po-
deres, indispensável para garantir a unidade política e econômica, 
enquanto aos Estados federais, que tem competência sobre seus ter-
ritórios, sejam assinalados os demais poderes (Levi, 2007, p. 481). 

Sob o aspecto social, Levi destaca que numa federação a 
sociedade civil tem características unitárias sob certos aspectos e 
pluralistas sob outros, de modo que o sentimento de apego à união 
coexiste com o sentimento de apego às partes, de modo que nenhum 
deles prevalece sobre outro (Levi, 2007, p. 482). 

Tradicionalmente a questão das pluralidades no federalismo 
tem sido pensamento para fazer coincidir autonomia regional com 
certas características culturais, étnicas ou religiosas de uma popula-
ção, a princípio em certos confins territoriais – a questão de Quebec 
e do Canadá francês é bem emblemática na constituição da Fede-
ração canadense neste sentido. Mas com o tempo a coexistência de 
comunidades plurais pode ultrapassar a correspondência entre um 
grupo particular e uma circunscrição territorial específica e se tor-
nar uma questão nacional e social – o debate sobre as implicações re-
cíprocas entre gênero e federalismo pode perfeitamente ser colocado 
nestes termos, como esclarece Helen Irving:

O federalismo é um esquema constitucional para reconhecer 
e acomodar diferenças - diferenças de necessidades e inte-
resses decorrentes da geografia, variações de expectativas, 
opiniões e identidades culturais. Perguntar se serve adequa-
damente a outros tipos de diferença, como gênero, não está 
fazendo mais do que explorar sua própria lógica2 (Irving, 
2008, p. 68). 

O desenho das estruturas constitucionais aparentemente 
pode ser neutro em relação ao gênero ou ter pouca ou nenhuma 

2  No original em inglês: “Federalism is a constitutional scheme for recog-
nizing and accomodating differences - differences in needs and interests 
arising from geography, variations in expectations, opinions, and cultural 
identities. To ask whether it adequately serves other types of difference, 
such as gender, is doing no more than exploring its own logic”.
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origem em questões ou reivindicações relativas às mulheres, mas 
isto não significa que as instituições ou estruturais constitucionais 
sejam indiferentes ou não influenciam as relações sociais e jurídicas 
nas quais as mulheres se encontram em seu cotidiano, tornando-se 
assim ponto de interesse do debate constitucional, particularmente 
por autoras feministas, como assinalam Baines e Rubio-Marin:

Embora as mulheres tenham participado de atividades revo-
lucionárias, o conflito relativo ao gênero nunca causou uma 
revolução nacional. De fato, existem poucas evidências de 
que o conflito de gênero tenha influenciado o desenho de es-
truturas constitucionais que promovam a unidade nacional e 
adiem revoluções (...). Nesse sentido, as estudiosas feminis-
tas são constrangidas a examinar o impacto sobre as mulhe-
res dessas várias estruturas constitucionais e as diversidades 
subjacentes a elas3 (Baines e Rubio-Marin, 2005, p.11).

Um dos trabalhos que se volta para esta análise é o da Pro-
fessora Helen Irving, da Universidade de Sydney, na obra “Gender 
and the Constitution: equity and agency  in comparative constitutional 
design”, trabalho no qual a autora australiana desenvolve as relações 
e implicações entre federalismo e gênero (e os direitos das mulheres) 
no capítulo 3. 

Para Irving, o federalismo enquanto modelo constitucional 
tem um impacto considerável na vida das mulheres – três fatores 
contribuem fortemente para isso: distribuição de competências (ju-
risdição), capacidade de formulação de políticas públicas e impacto 
da arquitetura constitucional federativa na vida das mulheres (Ir-
ving, 2008, pp. 65 e 67). 

A Distribuição de poderes (competências) entre entes nacio-
nais e regionais/locais por vezes tem o papel assuntos relacionados à 
esfera pública (considerados “masculinos” na perspectiva de teoria 

3  No original em inglês: “Although women have participated in revolu-
tionary activities gender conflict has never caused a national revolution. 
Indeed, there is little evidence that gender conflict has influenced the de-
sign of constitutional structures that promote national unity and postpone 
revolutions (...). Accordingly, feminists scholars are constrained to exam-
ining the impact on women of these various constitutional structures and 
the diversities that underlie them”.
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feminista) com aqueles mais afetos à esfera privada ou doméstica 
(algo como não político ou como regional ou local no pensamento 
federalista clássico) (Irving, pp. 68-70). 

Baines e Rubio-Marin, em sentido convergente, lembram 
que a escolha entre Estado Unitário e Federação por uma nação 
independente como seu princípio territorial (forma de Estado) ge-
ralmente se dá por questões econômicas, algumas vezes relaciona-
da a considerações geográficas ou a conflitos étnico-culturais, mas 
da perspectiva das mulheres e de suas aspirações e reivindicações 
a principal consequência tem sido de alocar assuntos “privados” às 
entidades regionais autônomas, a exemplo de questões de Direito de 
Família, gerando distribuições de competências legislativas que im-
pactam a vida das mulheres, particularmente pela abordagem que a 
teoria feminista realiza da dicotomia público/privado (Baines e Ru-
bio-Marin, 2008, p. 12). 

O impacto de instituições e desenhos federativos formal-
mente neutros pode operar consequências nas relações de gênero. 
Isto porque o federalismo como alternativa à fragmentação (geográ-
fica, religiosa, política, étnica) pode atribuir menor ou maior poder 
regional / local para dispor sobre questões que afetam as vidas das 
mulheres – relações familiares, sistemas de saúde e direitos reprodu-
tivos, seguridade social e trabalho, etc.

Irving identifica que os poderes (competências) nacionais 
ou federais tem sido associado com questões pertinentes à esfera 
masculina, como questões militares e bélicas, definição do territó-
rio nacional, imigração, relações exteriores, comércio internacional, 
exportações, dentre outros, enquanto que outras questões mais as-
sociadas à esfera feminina, relativas à educação, saúde, bem estar 
social, assuntos de família, são pouco ou quase nada representadas 
na categoria dos poderes ou competências nacionais4 (Irving, 2008, 
p. 69).

A própria autora, no entanto, faz uma advertência impor-

4  O trabalho de Helen Irving fala de forma muito particular do constitucio-
nalismo dos países da common law, de origem inglesa ou colonização britâ-
nica, especialmente no que se refere a Estados Unidos, Canadá e Austrália. 
Algumas considerações críticas devem ser feitas quando se procura trazer 
isto para o constitucionalismo brasileiro ou latino-americano, de forte ten-
dência a adotar Estados Unitários ou federalismo que concentram poderes 
e competências nos entes centrais / governos nacionais. 
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tante sobre esta divisão entre esferas nacional e regional como repre-
sentativas da dicotomia masculino/feminino, relativizando-a e cha-
mando atenção para contingências de cada sistema constitucional: 

Não é necessário afirmar que todos os poderes federais são 
orientados pela questão de gênero para que essa tendência 
ou padrão (masculino / nacional / poderoso / superior) seja 
reconhecida. Um bom número de assuntos encontrados 
em qualquer lista constitucional de poderes federais pare-
ce genuinamente e provavelmente tem um impacto neutro 
em termos de gênero na prática. Assim, embora os serviços 
postais, moeda, direitos autorais, quarentena5 e faróis6, entre 
outros, sejam poderes nacionais comuns, é provável que sua 
relevância legal para o gênero seja fraca. Ao mesmo tempo, 
alguns assuntos que parecem facialmente neutros quanto ao 
gênero (ou apenas com um gênero fraco) podem, na prática, 
operar de maneira diferente7 (Irving, 2008, p. 70).

A questão, portanto, não é estabelecer uma rígida identifica-
ção entre poderes nacionais e esfera masculina, contraposta a uma 
igualmente rígida equiparação dos poderes regionais ou locais à es-
fera doméstica e feminina. A ideia é estabelecer como o federalismo, 
enquanto instrumento da arquitetura constitucional, pode represen-
tar, ainda que de modo implícito, uma forma de alocação de pode-
res, deliberada ou não, que acomode diferenças de gênero. 

Outro ponto destacado por Helen Irving é a questão dos ní-
veis de formulação de políticas e como isto pode representar uma 
5  Aqui a autora pode estar se referindo a controles sanitários relacionados 
à alfândega/aduana, relativo a bens, ou mesmo à circulação de pessoas no 
território. 
6  Aqui a referência mais contemporânea seria ao controle da costa maríti-
ma/defesa naval. 
7  No original em inglês: “It is not necessary to claim that all federal powers 
are gendered for this tendency or pattern (masculine/national/powerful/su-
perior) to be recognized. A good number of subjects found in any constitution-
al list of federal powers appear genuinely and probably have a gender-neutral 
impact in practice. Thus, although postal services, currency, copyright, quar-
antine and lighthouses, among others, are common national powers, their le-
gal relevance to gender is likely to be weak. At the same time, some subjects 
that appear facially neutral as to gender (or only weakly gendered) may, in 
practice, operate differently”.
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conexão entre federalismo e questões de gênero. Um ponto é a aces-
sibilidade institucional, visto que a existência de níveis locais de go-
verno incentivaria a participação política feminina, na medida em 
que não traria a necessidade de separação familiar, ao contrário da 
participação no governo nacional, ainda que isto possa incorrer na 
reprodução e reforço de estereótipos de gênero (masculino/nacional 
– regional ou local/doméstico/privado/feminino) (Irving, 2008, p. 
82).

Outro ponto é que a autonomia regional para formulação e 
execução de políticas públicas nos assuntos de competência da en-
tidade regional permitiria um nível de escolha, com a acomodação 
das diferenças por meio de adoção de diferentes políticas em níveis 
territoriais distintos, permitindo planejamento pessoal e mudança 
para uma circunscrição territorial que permita, por exemplo, o abor-
to até certo ponto da gravidez, em detrimento de outra que o proíba 
em todos os casos, num cenário em que as regulações sobre saúde 
reprodutiva caibam aos Estados federados ou entidades regionais, 
ainda que esta escolha por uma determinada política e, consequen-
temente, pela circunscrição na qual ela se aplique se dê no plano 
individual muitas vezes dissociada de qualquer questão de gênero e, 
na prática, este deslocamento territorial não seja tão simples e mu-
danças de vida não acompanhem usualmente os ciclos eleitorais, da-
das as conexões/implicações de vida não só das mulheres como dos 
indivíduos em geral com o lugar de sua residência (Irving, 2008, pp. 
83-84).

Um terceiro ponto anotado por Helen Irving sobre a cone-
xão entre federalismo e gênero a partir da capacidade de formulação 
de políticas públicas se refere à possibilidade de experimentação/
inovação em matéria legislativa (a autora usa o termo jurisdicio-
nal, mas legislativo seria mais apropriado no uso técnico do Direito 
Constitucional brasileiro). 

Permitir a inovação legislativa por entidades regionais e lo-
cais possibilita uma acomodação de diferenças entre perspectivas 
sociais, culturais e políticas que a homogeneidade/uniformidade de 
Estados Unitários não permitiria, ainda que permita um certo isola-
mento de certas comunidades, que podem se valer desta capacidade 
para propor leis restritivas de direitos, dentro que as Constituições 
nacionais permitem, blindando certas comunidades regionais do 
alcance de legislações nacionais mais progressistas ou mesmo do 
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Direito Internacional, o que faz a autora australiana evitar derivar 
um princípio normativo absoluto da capacidade de formulação de 
políticas públicas como decisivo para as conexões entre federalismo 
e gênero (Irving, 2008, p. 84).

Finalmente, Helen Irving fala do impacto que as regulações 
regionais ou locais, dentro de um Estado Federal, podem ter na vida 
das mulheres, destacando na prática a discussão sobre centralização 
e descentralização e seu eventual impacto em questões de gênero. 

A autora destaca que a centralização por meio de legislação 
nacional é vantajosa para fins de uniformidade no fornecimento de 
serviços, sendo que serviços federais ou a cargo do governo nacio-
nal contam com mais recursos, em razão do orçamento nacional ser 
maior do que aquele das entidades regionais. Ao mesmo tempo, a 
autora considera que serviços nacionais ou centralizados a partir de 
autoridades federais podem não ter a flexibilidade para atender ca-
racterísticas peculiares regionais ou locais e atender comunidades 
plurais – mas também destaca que serviços descentralizados podem 
produzir resultados desiguais, o que pode impactar a vida das mu-
lheres, notadamente no que se refere ao acesso aos serviços sociais 
(welfare). 

Irving destaca que uma resposta possível para superar a di-
cotomia entre vantagens e desvantagens entre serviços nacionais ou 
descentralizados por delegação aos Estados seria a cooperação entre 
os governos nacional e regionais, por meio de transferências condi-
cionadas em matéria financeira, que vinculassem o acesso a fundos 
e recursos à adesão a certos programas e parâmetros dados pelo go-
verno nacional – ainda assim, isto não necessariamente é um dese-
nho institucional baseado em uma lógica feminista (Irving, 2008, 
pp. 84-87). 

O pensamento de Irving quanto ao federalismo e suas im-
plicações de gênero não deve ser lido como uma lei universal ou 
princípio absoluto, mas sim a partir de como a lógica de distribuição 
de poderes como acomodação de diferenças no federalismo podem 
impactar as relações de gênero e as vidas das mulheres, seja pro-
movendo autonomia, independência e empoderamento femininos, 
seja restringindo-os, de acordo com o maior ou menor poder que se 
atribui à comunidade regional ou local. 
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2. Sistema de distribuição de competências na Constituição 
Brasileira e a possibilidades institucionais para a promoção 
dos direitos das mulheres

Segundo o art. 5º, caput, da Constituição brasileira todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a invio-
labilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. Ao mesmo tempo, o art. 19, inciso III, da Constituição 
brasileira veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni-
cípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

O modelo federativo brasileiro, portanto, parte da ideia de 
que todos/as os/as brasileiros/as devem ter os mesmos direitos fun-
damentais e cabe a todos os entes federados respeitar estes direitos 
de forma uniforme, tornando a questão eminentemente nacional, 
como parte da Constituição material e limite à reforma constitucio-
nal (art. 60, parágrago 4º, inciso IV, da Constituição).

O sistema de repartição de competências no Brasil em tese 
segue o modelo norte-americano, ao reservar aos Estados federados 
os poderes não expressamente atribuídos à União Federal (art. 25 da 
Constituição), mas na prática as competências da União são exten-
sas, entrando inclusive em matéria de ordem social que em outros 
contextos é deferida às entidades regionais autônomas, como ques-
tões de educação, saúde e bem estar social, seja por meio de várias 
competências exclusivas e privativas (em tese, delegáveis) conferidas 
à União nos arts. 21 e 22 da Constituição, seja pela existência de ma-
téria de cooperação federativa, em relação às quais a União pode ou 
não ter prevalência – arts. 23 e 24 da Constituição.

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, por exemplo, cuidar da saúde e assistência 
públicas (art. 23, II, CRFB), serviços que são regularmente buscados 
por mulheres, a exemplo de serviços de saúde reprodutiva (pré-na-
tal, parto e pós-parto) e serviços de proteção e amparo, por exemplo, 
em caso de violência doméstica ou para assistência às crianças. 

A Constituição, por sua vez, diz que compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre pre-
vidência social, proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, CRFB). A 
União, neste caso, edita normas gerais, art. 24, parágrafo 1º, CRFB, 
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cabendo aos Estados federados as normas específicas. 
Uma questão que reduz o alcance dos poderes dos Estados 

Federados é que a Constituição brasileira consagra a autonomia mu-
nicipal, indicando alguns poderes aos Municípios, inclusive para 
legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Consti-
tuição brasileira). Assim, existem dois níveis distintos de autonomia 
política limitada: o regional/estadual e o local, que devem se articu-
lar e se respeitar mutuamente.

Se não há espaço para inovar no âmbito de direitos civis e 
políticos ou nas questões reservadas exclusivamente à União Fede-
ral (ainda que se possa falar eventualmente em suplementação, no 
sentido de ampliar direitos e prerrogativas já descritos em legislação 
nacional/federal) há um espaço para a produção legislativa inova-
dora de Estados federados e Municípios nos chamados elementos 
sócio-ideológicos da Constituição, relativos à ordem social. 

Segundo José Afonso da Silva os elementos sócio-ideológi-
cos – regras relativas à ordem econômico e social, são espaços de 
competências comuns e concorrentes, que possibilitam ao Cons-
tituinte Estadual ampliar, por exemplo, a efetividade de ações de e 
serviços de saúde (Silva, 2014, p. 636).

Aqui incide um espaço de maior liberdade de inovação legis-
lativa e formulação de políticas pública, estabelecido pela repartição 
constitucional de competências vigentes, aplicável ao Constituinte 
Estadual, mas que podem ser estendidos ao legislador ordinário es-
tadual e local, dentro das regras constitucionais estabelecidas e ante-
riormente apontadas. 

Isto se torna relevante dentro de uma análise do federalismo 
brasileiro, enquanto instituição constitucional, sob a perspectiva do 
gênero e dos direitos das mulheres, na medida em que a neutrali-
dade das instituições constitucionais federativas em verdade pode 
ser dimensionada para favorecer uma perspectiva de efetivação e 
concretização dos direitos humanos e fundamentos das mulheres no 
plano da ordem social, a partir das competências comuns e concor-
rentes de cooperação federativa, assim como dos espaços constitu-
cionalmente deliberados de autonomia legislativa estadual e local.

Não há uma diretriz específica em matéria federativa no que 
se refere à igualdade de gênero, ressalvado o disposto no art. 5º, in-
ciso I, da Constituição, aplicável aos entes federados em conjunto 
com o art. 19, inciso III, da Constituição, no sentido de que homens 
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e mulheres são iguais em direitos e obrigações (igualdade formal). 
Se o federalismo brasileiro institucionalmente é neutro 

quanto ao gênero a maneira como os poderes estabelecidos aos Es-
tados e Municípios pode ser apropriada tanto para promover como 
para restringir a igualdade de gênero no âmbito da formulação de 
políticas públicas e fornecimento de serviços sociais. 

No que tange aos serviços sociais, notadamente a saúde e a 
assistência pública, podem ser ampliadas para atender as reivindi-
cações de direitos das mulheres, como se verá no que tange às leis 
estaduais e leis municipais que ampliam a proteção da saúde ma-
terna a partir da consagração de políticas públicas que promovem a 
assistência obstétrica de qualidade como direito das mulheres. 

3. A promoção da assistência obstétrica de qualidade (art. 12 
da convenção cedaw) como direito fundamental das mulheres 
e sua efetivação pelo legislador subnacional e local no federa-
lismo brasileiro

O direito à saúde é um direito social fundamental garantido 
pela Constituição brasileira no art. 196, que o considera direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e eco-
nômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua pro-
moção, proteção e recuperação. Neste sentido, o Supremo Tribunal 
Federal brasileiro se posicionou nos seguintes termos sobre sua efe-
tivação:

“O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, 
garantido mediante a implementação de políticas públicas, 
impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas 
que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.” (AI 734.487-
AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 3-8-2010, Se-
gunda Turma, DJE de 20-8-2010.)

Por sua vez, uma dimensão específica do direito à saúde é 
protegida no que se refere às mulheres a partir da Convenção das Na-
ções Unidas para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres (em inglês representada pela sigla CEDAW), que 
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consagra o direito à assistência obstétrica (ou assistência ao parto) 
como direito humano específico das mulheres, na forma do art. 12, 
incisos 1 e 2, do referido tratado internacional, a seguir transcrito:

Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas 
para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera dos 
cuidados médicos a fim de assegurar, em condições de igual-
dade entre homens e mulheres, o acesso a serviços médicos, 
inclusive os referentes ao planejamento familiar.  Ainda, os Es-
tados-Partes garantirão à mulher assistência apropriada em 
relação à gravidez, ao parto e ao período posterior ao parto, 
proporcionando assistência gratuita quando assim for necessá-
rio, e lhe assegurarão uma nutrição adequada durante a gra-
videz e a lactância.

Cabe assinalar que o art. 6º, caput, da Constituição brasi-
leira estabelece a proteção da maternidade como um direito social, 
que ao mesmo tempo protege uma escolha existencial das mulheres, 
associando-a a liberdades positivas consubstanciadas em prestações 
como saúde e assistência social. 

A interpretação do art. 12 da Convenção CEDAW (norma 
internacional recepcionada no Brasil com caráter supralegal8, nos 
termos do art. 5º, parágrafo 2º, da Constituição e conforme inter-
pretação do STF) em conjunto com os arts. 6º e 196 da Constituição 

8  De acordo com o Supremo Tribunal Federal: “(...) desde a adesão do Bra-
sil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políti-
cos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de 
São José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base 
legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses di-
plomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico 
no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da 
legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacio-
nais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inapli-
cável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior 
ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código 
Civil de 1916 e com o DL 911/1969, assim como em relação ao art. 652 do 
novo Código Civil (Lei 10.406/2002)”. [RE 466.343, rel. min. Cezar Peluso, 
voto do min. Gilmar Mendes, j. 3-12-2008, P, DJE de 5-6-2009, Tema 60]. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#vi-
sualizar. Acesso em 28 fev. 2020.

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar
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brasileira faz surgir um direito fundamental à assistência obstétrica 
de qualidade como forma de preservar a saúde das mulheres. 

O art. 23, inciso II, da Constituição estabelece uma compe-
tência comum para todos os entes federados de promover e preser-
var a saúde, o que é efetivado na legislação federal na Lei Orgânica 
da Saúde (Lei 8080/1990). 

No que concerne a saúde das mulheres, o art. 19-L da Lei 
8080/1990 (artigo com redação dada pela Lei 11108/2005) estabe-
lece que os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da 
rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, 
junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o perío-
do de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

Isto, porém, não esgotaria a questão da efetivação do direito 
à assistência obstétrica de qualidade, mas na medida em que a legis-
lação federal se restringiu à questão do acompanhante no trabalho 
de parto, parto e pós-parto imediato caberia aos entes subnacionais 
(os Estados) e aos entes locais (os Municípios) inovar? O federalismo 
brasileiro comportaria, dentro de suas características institucionais, 
a possibilidade de inovação legislativa pelas entidades regionais/lo-
cais para promover mais igualdade de gênero, especificamente no 
que tange ao acesso dos serviços de saúde?

Este desafio foi enfrentado em distintas dimensões por leis 
estaduais e municipais que, por meio de medidas variadas, buscaram 
enfrentar a questão da violência obstétrica enquanto problema que 
vincula sistema de saúde e o catálogo de direitos humanos e funda-
mentais consagrado pela República brasileira. 

Cumpre esclarecer que entende-se por violência obstétrica 
qualquer ato exercido por profissionais da saúde no que cerne ao 
corpo e aos processos reprodutivos das mulheres, exprimido através 
de uma atenção desumanizada, abuso de ações intervencionistas, 
medicalização e a transformação patológica dos processos de partu-
rição fisiológicos (JUAREZ et al; 2012).

A Lei Estadual de Santa Catarina número 17097/2017 pro-
põe um enfrentamento global ao fenômeno, pela implantação de 
medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a 
violência obstétrica no Estado de Santa Catarina.

Fruto do Projeto de Lei 0482.9/2013, de autoria da Deputa-
da Estadual Angela Albino, a Lei Estadual catarinense define no art. 
2º violência obstétrica como violência obstétrica todo ato praticado 
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pelo médico, pela equipe do hospital, por um familiar ou acompa-
nhante que ofenda, de forma verbal ou física, as mulheres gestantes, 
em trabalho de parto ou, ainda, no período puerpério, definindo, 
no art. 3º, de forma exemplificativa, uma série de condutas que se 
enquadram no conceito de violência obstétrica:

I – tratar a gestante ou parturiente de forma agressiva, não 
empática, grosseira, zombeteira, ou de qualquer outra forma 
que a faça se sentir mal pelo tratamento recebido;

II – fazer graça ou recriminar a parturiente por qualquer 
comportamento como gritar, chorar, ter medo, vergonha ou 
dúvidas;

III – fazer graça ou recriminar a mulher por qualquer carac-
terística ou ato físico como, por exemplo, obesidade, pelos, 
estrias, evacuação e outros;

IV – não ouvir as queixas e dúvidas da mulher internada e 
em trabalho de parto;

V – tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comandos 
e nomes infantilizados e diminutivos, tratando-a como in-
capaz;

VI – fazer a gestante ou parturiente acreditar que precisa de 
uma cesariana quando esta não se faz necessária, utilizando 
de riscos imaginários ou hipotéticos não comprovados e sem 
a devida explicação dos riscos que alcançam ela e o bebê;

VII – recusar atendimento de parto, haja vista este ser uma 
emergência médica;
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VIII – promover a transferência da internação da gestante 
ou parturiente sem a análise e a confirmação prévia de haver 
vaga e garantia de atendimento, bem como tempo suficiente 
para que esta chegue ao local;

IX – impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de 
sua preferência durante todo o trabalho de parto;

X – impedir a mulher de se comunicar com o “mundo exte-
rior”, tirando-lhe a liberdade de telefonar, fazer uso de apa-
relho celular, caminhar até a sala de espera, conversar com 
familiares e com seu acompanhante;

XI – submeter a mulher a procedimentos dolorosos, des-
necessários ou humilhantes, como lavagem intestinal, ras-
pagem de pelos pubianos, posição ginecológica com portas 
abertas, exame de toque por mais de um profissional;

XII – deixar de aplicar anestesia na parturiente quando esta 
assim o requerer;

XIII – proceder a episiotomia quando esta não é realmente 
imprescindível;

XIV – manter algemadas as detentas em trabalho de parto;

XV – fazer qualquer procedimento sem, previamente, pedir 
permissão ou explicar, com palavras simples, a necessidade 
do que está sendo oferecido ou recomendado;

XVI – após o trabalho de parto, demorar injustificadamente 
para acomodar a mulher no quarto;
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XVII – submeter a mulher e/ou bebê a procedimentos feitos 
exclusivamente para treinar estudantes;

XVIII – submeter o bebê saudável a aspiração de rotina, in-
jeções ou procedimentos na primeira hora de vida, sem que 
antes tenha sido colocado em contato pele a pele com a mãe 
e de ter tido a chance de mamar;

XIX – retirar da mulher, depois do parto, o direito de ter o 
bebê ao seu lado no Alojamento Conjunto e de amamentar 
em livre demanda, salvo se um deles, ou ambos necessitarem 
de cuidados especiais;

XX – não informar a mulher, com mais de 25 (vinte e cinco) 
anos ou com mais de 2 (dois) filhos sobre seu direito à rea-
lização de ligadura nas trompas gratuitamente nos hospitais 
públicos e conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS);

XXI – tratar o pai do bebê como visita e obstar seu livre aces-
so para acompanhar a parturiente e o bebê a qualquer hora 
do dia.

A Lei catarinense trabalha em duas frentes: direito à infor-
mação, com a elaboração de material informativo a ser disponibi-
lizado na rede de saúde pública e privada, e penalidades pelo des-
cumprimento do disposto na Lei, uma vez verificada a ocorrência de 
violência obstétrica (art. 6º da Lei Estadual 17097/2017). 

Por sua vez, a Lei Estadual número 7314 do Rio de Janeiro, 
a Lei Municipal número 6305/2017 da cidade do Rio de Janeiro e a 
Lei Municipal 13080/2015 de João Pessoa/Paraíba atacam um ponto 
específico da questão do acesso aos serviços de saúde  e da garantia 
da assistência obstétrica de qualidade, combatendo pontualmente a 
violência obstétrica – são leis, de diferentes entes federados, que, em 
diferentes graus, disciplinam a obrigatoriedades dos estabelecimen-
tos de saúde da rede pública e privada de permitirem a presença de 
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doulas9 durante o trabalho de pré-parto, parto e pós-parto, sempre 
que solicitadas pela parturiente/gestante.

A Lei Estadual número 7314, de 2016, do Rio de Janeiro, 
por exemplo, define o acompanhamento por doulas nos seguintes 
termos (art. 1º):

Art. 1º - Ficam, as maternidades, casas de parto e estabeleci-
mentos hospitalares congêneres, da rede pública e privada do 
Estado do Rio de Janeiro, obrigados a permitir a presença de 
doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente, 
sem ônus e sem vínculos empregatícios com os estabeleci-
mentos especificados.

§ 1º - Para os efeitos desta lei e em conformidade com a qua-
lificação da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), có-
digo 3221-35, doulas são acompanhantes de parto escolhidas 
livremente pelas gestantes e parturientes, que “visam prestar 
suporte contínuo à gestante no ciclo gravídico puerperal, fa-
vorecendo a evolução do parto e bem-estar da gestante”, com 
certificação ocupacional em curso para essa finalidade.

§ 2º - A presença das doulas não se confunde com a presença 
do acompanhante instituído pela Lei Federal nº 11.108, de 07 
de abril de 2005.

§ 3º- Os serviços privados de assistência prestados pelas dou-
las durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-
-parto imediato, bem como as despesas com paramentação, 
não acarretarão quaisquer custos adicionais aos estabeleci-

9  De acordo com Murillo Bruno Braz Barbosa, Thuany Bento Herculano, 
Marita de Almeida Assis Brilhante, e Juliana Sampaio “a palavra ‘doula’ 
tem origem grega e significa ‘mulher que serve’. Hoje, refere-se à pessoa que 
dá suporte emocional à mulher intraparto, com treinamento específico so-
bre fisiologia do parto normal, métodos não farmacológicos para alívio da 
dor, cuidados pós-natais e aleitamento materno. As atividades das doulas no 
apoio intraparto compreendem: oferecer suporte emocional, encorajando e 
tranquilizando a gestante; adotar medidas que tragam conforto físico e alívio 
da dor, como massagens e banhos mornos; disponibilizar informações, dando 
instruções e conselhos; e estabelecer um vínculo entre a equipe de saúde e a 
mulher, explicando-lhe o que vai acontecendo e manifestando as necessidades 
e os desejos da mulher para a equipe de saúde” (Barbosa e outros, 2018, p. 
421). 
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mentos hospitalares, maternidades e casas de parto.

§ 4° - A presença das doulas depende de expressa autorização 
da parturiente que, deverá informar previamente à unidade 
de saúde, que comunicará ao profissional médico, desde que 
não seja parto normal.

A lei estadual do Rio de Janeiro e as leis municipais do Rio 
de Janeiro Capital e de João Pessoa possuem redações muito próxi-
mas e em comum está o fato de irem além do que prevê o art. 19-L 
da Lei Federal 8080/1990, garantindo, além do acompanhante, a pre-
sença da doula10, como profissional de apoio ao trabalho de parto, 
parto e pós-parto, garantindo o direito à assistência obstétrica de 
qualidade à gestante. 

 Respondendo aos questionamentos feitos anteriormente 
acerca da legitimidade constitucional das leis estaduais e municipais 
citadas, no que se refere à inovação legislativa para formular políti-
cas públicas de enfrentamento à violência obstétrica como estratégia 
de saúde materna e concretização do direito humano à assistência 
obstétrica de qualidade torna-se evidente que o federalismo brasi-
leiro, no contexto da distribuição de competências que consagra, 
permite aos Estados federados e Municípios inovar para ampliar os 
instrumentos normativos de defesa da saúde, notadamente a saúde 
materna, em diálogo com o Direito Internacional dos Direitos Hu-
manos (art. 12 da Convenção CEDAW) e com fundamento nos arts. 
6º, caput, 23, inciso II, 25, 30, inciso I, e 196 da Constituição brasilei-
ra.

Neste ponto, o desenho institucional do federalismo brasi-
leiro admite a formulação de políticas públicas voltadas para a saúde 
materna e da mulher como parte dos elementos sócio-ideológicos 
da Constituição e como espaço de deliberação legislativa a serviço 
da ampliação dos direitos humanos das mulheres e da implementa-
ção da igualdade de gênero. 

10  “O trabalho desempenhado pela doula não pode ser substituído 
ou confundido com o apoio oferecido pelo acompanhante da parturiente, 
seja ele o companheiro, mãe, irmã ou outro, pois eles estão emocional-
mente envolvidos e, muitas vezes, também precisam de ajuda para apoiar 
a mulher nesse momento de grande vulnerabilidade e repleto de transfor-
mações” (Barbosa e outros, 2018, p. 421b).
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Neste sentido, a cláusula federal (art. 28, incisos 2 e 311, Con-
venção Americana de Direitos Humanos) pode, em conformidade 
com a Constituição brasileira, ser interpretada “às avessas”, para am-
pliar direitos sociais prestacionais das mulheres, notadamente à saú-
de e à assistência obstétrica de qualidade.

Sendo, como consignou o STF brasileiro, dever do Estado 
criar condições objetivas para a garantia do direito à saúde e sendo 
o Estado brasileiro obrigado no Direito Internacional Americano a 
garantir que seus entes internos cumpram as disposições da Con-
venção Americana de Direitos Humanos a interpretação constitu-
cionalmente mais adequada é no sentido de assegurar que no exer-
cício dos poderes/competências que detêm os Estados federados e 
os Municípios sejam estes plenamente autônomos e capazes para 
concretizar e realizar direitos humanos previstos nos tratados inter-
nacionais ratificados pela República brasileira. 

Esta interpretação está em conformidade com a ideia de fe-
deralismo contextual defendida por Helen Irving, caracterizando-o 
como estratégia interpretativa como interpretação da distribuição de 
poderes existentes em um Estado Federal de forma a articular expe-
riências nacionais, quando isto se mostrar necessário, sem desprezar 
eventos e experiências locais, para realizar a plena inclusão das mu-
lheres como integrantes da comunidade constitucional, privilegian-
do a dimensão nacional, regional ou local tanto quanto a mesma 
sirva para alcançar a igualdade/equidade de gênero (Irving, 2008, 
pp. 87-89), um valor protegido ele próprio pela atual Constituição 
brasileira.

Assim, dentro dos parâmetros constitucionais assinados, as 
leis estaduais e municipais analisadas que se destinam ao enfrenta-

11  Dizem os referidos incisos do art. 28 da Convenção Americana de Di-
reitos Humanos: 2. No tocante às disposições relativas às matérias que 
correspondem à competência das entidades componentes da federação, o 
governo nacional deve tomar imediatamente as medidas pertinente, em 
conformidade com sua constituição e suas leis, a fim de que as autoridades 
competentes das referidas entidades possam adotar as disposições cabíveis 
para o cumprimento desta Convenção. 3. Quando dois ou mais Estados 
Partes decidirem constituir entre eles uma federação ou outro tipo de as-
sociação, diligenciarão no sentido de que o pacto comunitário respectivo 
contenha as disposições necessárias para que continuem sendo efetivas no 
novo Estado assim organizado as normas da presente Convenção.
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mento da violência obstétrica estão em conformidade tanto com os 
valores constitucionalmente consagradas e com o catálogo de direi-
tos fundamentais previsto na Constituição brasileira e articulam a 
autonomia regional e local no âmbito da Federação brasileira ao Di-
reito Internacional dos Direitos Humanos, promovendo e efetivan-
do direitos das mulheres por meio de formulação de políticas públi-
cas a partir da ação legislativa em conformidade com o desenho da 
distribuição de competências admitido pela Constituição brasileira.

Conclusão

As conexões e implicações entre federalismo, gênero e direi-
tos das mulheres encontram na obra de Helen Irving um debate que 
retoma a tradição do Estado Federal de acomodação das diferenças 
a partir da repartição territorial de poderes entre governo nacional 
e entidades regionais e procurar estabelecer o federalismo como um 
desenho institucional no constitucionalismo contemporâneo que 
pode vir a ter influência nas relações de gênero, impactando a vida 
das mulheres.

A partir dos aspectos da distribuição de poderes/competên-
cias, da capacidade de formulação de políticas públicas e do impacto 
que as instituições nacionais e regionais/locais podem ter na efeti-
vação dos direitos das mulheres a autora explora a associação entre 
nacional e a esfera do masculino e a associação da esfera doméstica 
e feminina às competências de cunho regional e local.

O ponto chave é a prestação de serviços sociais (welfare) e 
como a mesma é distribuída entre o ente central e as entidades re-
gionais, pois ao mesmo tempo em que o governo nacional terá um 
orçamento maior a especificidade local / regional na execução pode 
justificar que a atribuição do serviço seja para os Estados federados.

O desenho institucional da Federação brasileira não corro-
bora completamente esta leitura da Autora, muito calcada na expe-
riência de países de língua inglesa da Common Law, pois por força 
da concentração de poderes na União Federal e da competência pri-
vativa para legislar sobre Direito Civil prevista no art. 22, caput, do 
Texto Constitucional (incluindo aí matéria de Direito de Família) 
algumas questões tidas como domésticas também se encontram ao 
alcance do governo nacional no Brasil.
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Cabe observar, contudo, que Irving foge desta limitação, ao 
evitar um princípio normativo absoluto ou inflexível para privilegiar 
uma estratégia interpretativa, que alie os mecanismos institucionais 
do modelo federativo com os objetivos do feminismo e da igualdade 
de gênero de promoção dos direitos das mulheres, dentro dos parâ-
metros constitucionalmente permitidos – o que a autora chama de 
federalismo contextual, que não é exclusivo do feminismo, mas ser-
ve como instrumento para a efetivação da igualdade/equidade em 
matéria de gênero, articulando as perspectivas nacionais de formu-
lação de políticas sem desprezar eventos e experiências locais.

No segundo momento deste trabalho, refletindo a partir do 
referencial teórico de Irving, foi possível analisar a distribuição de 
competências na Constituição brasileira e seu potencial de promo-
ção da igualdade de gênero. 

Assim, verificou-se que o federalismo brasileiro revela-se 
formalmente neutra à questão de gênero, mas permite, por meio das 
competências legislativas de Estados federados e Municípios, a am-
pliação dos elementos sócio-ideológicos da Constituição, atinentes 
à ordem social, o que foi possível evidenciar na elaboração de leis 
estaduais e municipais para enfrentamento à violência obstétrica, 
como concretização do art. 12 da Convenção CEDAW e consequen-
te garantia do direito à saúde das mulheres, incluindo a assistência 
obstétrica de qualidade.

Seja por meio da proposição de uma lei geral de enfrenta-
mento da violência obstétrica ou da mera garantia da presença de 
doula no trabalho de parto, parto e pós parto imediato as leis esta-
duais e locais cumpre a finalidade de zelar pela saúde e proteger a 
maternidade, direitos garantidos pelos arts. 6º, 23, II, e 196 da Cons-
tituição, sem violar a unidade de nacionalidade e dos direitos funda-
mentais prevista nos arts. 5º, caput, e 19, III, da Constituição.

Por fim, essas leis estaduais e municipais funcionam como 
uma cláusula federal “às avessas”, em referência ao art. 28 da Con-
venção Americana de Direitos Humanos, que impede a invocação 
do desenho institucional federal para negar a plena eficácia dos di-
reitos previstos naquela Convenção. 

Ao invés disso, Estados federados e Municípios estariam, 
por essa interpretação às avessas, e dentro do federalismo contex-
tual formulado por Helen Irving, para fins das relações de gênero, 
ampliando os direitos previstos na Convenção CEDAW para além 
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da experiência das leis federais/nacionais brasileiras, valorizando 
experiências locais e regionais que dialogam com o Direito Interna-
cional dos Direitos Humanos a partir de parâmetros constitucionais 
(a distribuição de poderes/competências) para assegurar e efetivar o 
direito à assistência obstétrica de qualidade às mulheres. 
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A situação carcerária brasileira e a efetivação 
de direitos fundamentais: por uma releitura 

constitucional e convencional do indulto

The Brazilian Prison System Situation and the Fundamental Rights 
Effectivity: For a Constitutional and Conventional Clemency’s Rereading

Hamilton Gonçalves Ferraz1

Fábio Prudente Netto2

Vitor Jorge Gonçalves Vasconcelos3

Resumo: O presente artigo tem como objeto de análise a 
prática de concessão de indulto por parte do Chefe do Poder Exe-
cutivo da União. Cumpre informar que a pesquisa busca (i) analisar 
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quais condições de concessão dos indultos, os quais são concedidos, 
costumeiramente, pelo Presidente da República, (ii) investigar quais 
as decisões do STF e da Corte IDH envolvem a situação carcerária e 
a sua influência na realidade prisional brasileira e (iii) os limites do 
indulto frente à necessidade de sua materialização de acordo com 
a jurisprudência dos Tribunais citados anteriormente. Admite-se, 
ainda, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem parti-
cipação ativa em tal cenário, uma vez que sua jurisprudência busca 
a efetivação de direitos fundamentais e a promoção da dignidade 
da pessoa humana no sistema carcerário. Com vistas à solução do 
problema, soma-se o fato de o Supremo Tribunal Federal adotar a 
teoria do Estado de Coisas Inconstitucional, em sede de julgamento 
de Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 347.

Palavras-chave: Indulto. Jurisprudência. Estado de Coi-
sas Inconstitucional. Estado de Coisa Inconvencional. Sistema 
Carcerário. 

Abstract: This paper analyzes the clemency given by the 
Head of State. It’s important inform about this research seeks (i) to 
analyse in which conditions the clemency is given by the President, 
(ii) to investigate which Brazilian Supreme Court’s and Interameri-
can Court’s decisions are about the prison system and their influence 
in the Brazilian prison reality and (iii) what are the limits of clem-
ency in front of the necessity of their materialization according to 
Courts jurisprudence. The Interamerican Humans Rights Court has 
active participation in this scenario, once their jurisprudence tries to 
seek human rights effectiveness and the people’s dignity promotion 
in the prison system. As well as, in order to solve the problem, Un-
constitutional State of Things theory was adopted by the Brazilian 
Supreme Court, in the procedure called “Ação de Descumprimento 
de Preceito Fundamental 347”.

Keywords: Clemency. Jurisprudence. Unconstitutional State 
of Things. Unconventional Stateof Things. Prison System.

Introdução
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Em dezembro de 2017, pouco tempo após a promulgação 
do Decreto de indulto nº 9.246/2017, expedido pelo Ex-Presidente 
Michel Temer, a Procuradoria Geral da República ingressou junto ao 
Supremo Tribunal Federal com a Ação Direta de Inconstitucionali-
dade 5.874, questionando os limites e a abrangência do poder de in-
dultar – o qual, concretamente, foi criticado por sua “leniência sele-
tiva”, uma vez que beneficiaria diretamente condenados ou acusados 
no seio da chamada “Operação Lava-Jato”. Em que pese o rechaço 
da ADI pela maioria da Corte, destaca-se que os Ministros Barroso, 
Fachin e Cármen Lúcia subscreveram os questionamentos da PGR. 

No início de 2019, já no atual governo Bolsonaro, os limites 
e a abrangência do poder de indultar foram novamente colocados 
em questão, uma vez que o atual Presidente da República, após fler-
tar com a ideia de simplesmente não indultar ninguém, por singe-
las razões punitivistas de segurança pública e retributivismo, voltou 
atrás e expediu o Decreto 9.706, o qual, na contramão de todos os 
decretos anteriores, é marcado por seu rigor excessivo, contemplan-
do apenas situações mais graves de cumprimento de pena, na forma 
de um indulto meramente humanitário. A PGR restou silente; todos 
os Ministros do Supremo, silentes.

As críticas, as discussões e os silêncios recentes em relação 
ao indulto levantam importantes questionamentos jurídico-penais e 
constitucionais: o que é, de fato, o indulto? É um mero poder discri-
cionário? Quais seus fundamentos e finalidades num Estado (que se 
pretenda) Democrático de Direito? A realidade prisional brasileira, 
marcada por violações estruturais, sistêmicas e massivas de direi-
tos humanos e fundamentais, afeta em alguma medida os limites e 
possibilidades de indultar e, consequentemente, seu próprio status 
jurídico no direito brasileiro?

A presente pesquisa buscará responder a essas indagações 
a partir da análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), 
realizando uma releitura dos indultos frente à realidade do sistema 
carcerário brasileiro. 

Em um primeiro momento, serão verificadas as condições 
de concessão dos indultos, sua disciplina constitucional e legal, le-
vantando-se todos os decretos de indulto a partir de 1988. Na se-
quência, serão investigadas as decisões do STF e da Corte IDH que 
envolvem a situação carcerária e a sua influência na realidade prisio-
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nal brasileira, para, por fim se rediscutir os limites e fundamentos 
do indulto.

Nesse sentido, a hipótese que a pesquisa buscará verificar 
é se o indulto poderia ser compreendido como uma ferramenta 
constitucional e convencional na promoção da dignidade da pessoa 
humana, prevista no Art. 1º, III da CF/88 e, por consequência, de 
efetivação dos direitos fundamentais previstos na Carta Magna e nos 
Tratados de Direitos Humanos. Caso seja, se e de que forma a atual 
compreensão de seus fundamentos, limites e abrangência deve ser 
revista, e em que termos.

1. O que é indulto?

Nas palavras de Maggiore (1954), corroboradas por Biten-
court (2018) e Greco (2017), o indulto é uma das ferramentas (as-
sim como a graça e a anistia) que constitui o que se pode chamar 
de indulgência do príncipe. Como Daniel Raizman leciona, a anistia, 
graça ou o indulto:

constituem manifestações de indulgencia soberana que can-
celam a persecução penal ou o requerimento punitivo de 
uma condenação, a fim de assegurar equidade ou harmonia 
ou paz social, motivadas por causas políticas, sociais ou eco-
nômicas (2019, p. 439). 

Nesse sentido, o indulto é uma medida que visa à atenuação 
do rigor judiciário na aplicação das sanções penais, manifestando-
-se, em termos gerais, como um meio de pacificação social. Na lição 
histórica de Rui Barbosa:

O indulto é o meio, que se faculta ao critério do mais alto 
magistrado nacional, para emendar os erros judiciários, re-
parar as iniquidades da rigidez da lei, acudir aos arrependi-
dos, relevando, comutando, reduzindo as penas, quando se 
mostrar que recaem sobre os inocentes, exageram a severi-
dade com os culpados, ou torturam os que, regenerados, já 
não merecem o castigo, nem ameaçam com a reincidência a 
sociedade (BARBOSA, 1913, p. 98).
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Passa-se, assim, a uma breve incursão sobre o que é indulto, 
bem como sua origem, características e informações relevantes para 
sua concessão. 

O referido instituto remonta ao ano de 594 a.C, por meio do 
perdão concedido pelo Imperador Sólon.4 Na lógica cristã, o mesmo 
também encontrou espaço por meio da ideia de perdão,5 o qual se 
faz presente de forma conjunta com a ideia de penitência, nesse con-
texto, resgatando o que seria a penitenciária. Sob a lógica absolutista, 
apresentava-se como uma ferramenta que marcava o poder do sobe-
rano, fazendo com que a ideia de clemência se mostrasse como um 
elemento de força frente aos inimigos, bem como valorizasse a ima-
gem do soberano frente aos súditos. Na perspectiva liberal-clássica, 
o indulto surgiu como uma ferramenta que faria frente à arbitra-
riedade do Estado. Passando-se aos constitucionalismos seguintes, 
o referido instituto seguiu existindo, permanecendo6 presente nos 
novos ordenamentos jurídicos. 

É importante anotar ainda que, embora o indulto republi-
cano e o poder de graça dos tempos absolutistas não se confundam 
(uma vez que o último não encontrava limites na Constituição ou 
na lei, apenas poder absoluto do soberano), isso não obsta a que no 
indulto remanesça certo substrato de irracionalidade (porque políti-
co), cuja eliminação é praticamente impossível.7

No Brasil contemporâneo, em sua Constituição Federal de 
1988, a concessão de indulto encontra-se nas competências priva-
tivas do Presidente da República, no Art. 84, XII8, podendo, se ne-

4  ZANETTA, 2017, p. 22.
5  RIBEIRO, 2015.
6  Conforme exposto por ZANETTA (2017, p. 23): “(...) Após referido even-
to, os 3 direitos dos encarcerados (anistia, graça e indulto) foram incorpo-
rados em diversas outras Constituições da Europa, onde lá permanecem até 
a presente data”.
7  ZAFFARONI, 2002, p. 888.
8 Art. 84, XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se ne-
cessário, dos órgãos instituídos em lei. Contudo, vale notar que outros do-
cumentos constitucionais oferecem opções distintas a tal atribuição. Em 
ordenamentos como Polônia e Coreia do Sul, o instrumento é submetido à 
análise de um colegiado, removendo sua decisão das mãos de uma única 
pessoa. A Suíça atribui tal competência ao Poder Legislativo, conforme 
expõe RIBEIRO (2015).
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cessário, ser auxiliado pelos órgãos instituídos em lei (sendo o mais 
habilitado e invocado para a tarefa, o Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária – CNPCP). No que concerne ao alcance 
do indulto, em razão de interpretação extensiva conferida ao art. 5º, 
XLIII9, entende-se, majoritariamente, que, além de insuscetíveis de 
anistia ou graça, também se proscreve o indulto em relação aos cri-
mes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e hediondos.10

Em relação à categoria dogmática penal da punibilidade, o 
indulto é uma forma de sua extinção, prevista no Código Penal, em 
seu art. 107, II11, sendo acompanhado pelo CPP12 e pela LEP13. Nesse 
sentido, cumpre ao Presidente da República a expedição do decre-
to que confere efetividade à aplicação de tal ferramenta jurídica ou 
ao órgão que houver se tornado competente para tal, por meio de 
delegação. Como o indulto incide apenas sobre a responsabilidade 
pessoal e não sobre o fato criminoso, os efeitos da condenação não 
são atingidos, o que significa, por exemplo, que o condenado que o 
recebe não retoma a condição de primário.14

Outros países admitem a aplicação de tal instrumento antes 
mesmo da oferta da denúncia, como consta no Código Penal do Ca-

9 Art. 5º, XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se 
omitirem;
10  BRASILEIRO, 2018, p. 229.
11  Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: II - pela anistia, graça ou indulto.  
12  “Art. 741. Se o réu for beneficiado por indulto, o juiz, de ofício ou a 
requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do 
Conselho Penitenciário, providenciará de acordo com o disposto no art. 
738”. Acrescenta-se a remissão: “Art. 738. Concedida a graça e junta aos 
autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou penas, ou ajustará 
a execução aos termos do decreto, no caso de redução ou comutação de 
pena”.
13  Art. 187. Concedida a anistia, o Juiz, de ofício, a requerimento do inte-
ressado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrati-
va ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade.
14  MARTINELLI; DE BEM, 2019, p. 1052.
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nadá15 e na Constituição da Suécia16.
Por fim, há aqueles que admitem que o indulto seria uma 

resposta aos tempos em que ocorriam a aplicação de penas cruéis, 
as quais não dialogam com qualquer menção aos direitos humanos, 
tão em voga nos dias atuais. Exemplo é descrito no famoso primeiro 
capítulo de Vigiar e Punir, de Michael Foucault (2014, p. 09), o qual 
narra o suplício de Damiens.17

Haja vista que o indulto não se encontra presente no Título 
II da Carta Maior referido instituto enseja alguns questionamentos, 
tais como: seria o mesmo um direito individual do preso? O poder 
judiciário pode ou deve realizar o controle dos critérios observados 
pelo órgão competente para concessão? Ainda não há respostas de-
finidas para essas questões, contudo, as mesmas relacionam-se com 
o objeto desse estudo, pois, nas palavras de Ribeiro (2015, p. 5): “(...) 
Em nosso ordenamento, o indulto funciona como um instrumento de 
15  748 (1) Her Majesty may extend the royal mercy to a person who is sen-
tenced to imprisonment under the authority of an Act of Parliament, even 
if the person is imprisoned for failure to pay money to another person. (2) 
The Governor in Council may grant a free pardon or a conditional pardon 
to any person who has been convicted of an offence. Disponível em: <ht-
tps://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-196.html#h-280> Acesso 
em: 14 mar 2019.
16  Chapter 12.Administration (...) Art. 9. The Government may, by exer-
cising clemency, remit or reduce a penal sanction or other legal effect of a 
criminal act, and remit or reduce any other similar intervention by a public 
authority concerning the person or property of an individual. Where ex-
ceptional grounds exist, the Government may decide that no further action 
shall be taken to investigate or prosecute a criminal act. Disponível em: 
<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/se/se137en.pdf> Acesso 
em: 14 mar 2019.
17  “Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757, a pedir perdão pu-
blicamente diante da porta principal da Igreja de Paris [aonde devia ser] 
levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma 
tocha de cera acesa de duas libras; [em seguida], na dita carroça, na praça 
de Greve, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, 
braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com 
que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e às partes 
em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche 
em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo 
será puxado e desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpo 
consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento.”

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-196.html#h-280
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-196.html#h-280
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política criminal, meio de temperar a aplicação da pena e permitir 
uma melhor administração do contingente carcerário nacional.”

Na mesma esteira, com Pavarini e Giamberardino (2018, p. 
346), podemos perceber o enorme potencial que o indulto oferece 
se pensado para além de uma mera prerrogativa de soberania: se 
sublinhados os aspectos de despenalização e de tutela da liberda-
de individual que o instituto oferece, observa-se nele um verdadei-
ro potencial emancipatório em sua utilização, cogitando-se na sua 
utilização político-criminal na elaboração de políticas de prevenção. 

1.1. O Indulto e sua inserção constitucional

1.1.1. Retrospectiva histórica

O Ministro Celso de Mello, no julgamento do HC 82.296/
AM18, ao analisar a legalidade e constitucionalidade do indulto pre-
visto no Dec. 4.011/2001, apresentou uma retrospectiva do indulto 
em todas as Constituições brasileiras. Cabe apontar que o institu-
to evoluiu com o passar do tempo e acompanhou os valores sociais 
com base no período histórico que o mesmo é observado.

Na Constituição Imperial de 182419 o indulto encontrava-
-se como um dos elementos do Poder Moderador, manifestando-se 
como a faculdade do perdão de penas ou a concessão de anistia. A 
Carta republicana, de 189120, trouxe delimitação maior ao referido 

18  Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 82.296/AM. Rel. Min. Celso 
de Mello. Distrito Federal, 2002. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/
processos/downloadPeca.asp?id=176819002&ext=.pdf> Acesso em: 14 
mar 2019.
19 Art. 101. O Imperador exerce o Poder Moderador: (...) VIII. Perdoando, 
e moderando as penas impostas e os Réos condemnados por Sentença. IX. 
Concedendo Amnistia em caso urgente, e que assim aconselhem a humani-
dade, e bem do Estado.
20 Art.34 - Compete privativamente ao Congresso Nacional: (...) 26. conce-
der amnistia; 27. commutar e perdoar as penas impostas, por crimes de res-
ponsabilidade, aos funcionários federaes; Art 48 - Compete privativamente 
ao Presidente da República: (...) 6º) indultar e comutar as penas nos crimes 
sujeitos à jurisdição federal, salvo nos casos a que se referem os arts. 34, 
nºs 28, e 52, § 2º;
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instituto, tornando competente o Chefe do Poder Executivo Federal 
para atos ligados ao indulto e a comutação relativa às condenações 
impostas pela justiça federal, contudo, nos crimes de responsabili-
dade cometidos por funcionários federais, a competência passou ao 
Congresso Nacional. Por fim, o instituto da anistia passou para as 
mãos do Poder Legislativo.21

Já na Constituição de 193422, o poder de anistia continuou 
na esfera Legislativa, entretanto, a mesma atribuiu ao Presidente da 
República, já em caráter privativo (passível de delegação, segundo 
a doutrina majoritária atual) a chance de perdoar e comutar penas 
criminais. A Constituição de 193723, não imune ao viés autoritário, 
transferiu todas as competências ligadas aos referidos institutos ao 
Presidente da República. Na Carta de 194624, os referidos institu-
tos sofreram, novamente, partilha, atribuindo-se ao Chefe do Poder 
Executivo a competência de concessão de graça e indulto, bem como 
ao Congresso Nacional, a concessão de anistia. As Cartas de 196725 
e 196926 acompanharam os termos da Constituição de 1946, assim 
como também fez a Constituição de 1988.27

2. O histórico dos indultos desde 1988
21  BRASIL, 2002, p. 05.
22 Art 40 - É da competência exclusiva do Poder Legislativo: (...) e) conce-
der anistia; Art 56 - Compete privativamente ao Presidente da República: 
(...) § 3º) perdoar e comutar, mediante proposta dos órgãos competentes, 
penas criminais;
23 Art 13 O Presidente da República, nos períodos de recesso do Parlamen-
to ou de dissolução da Câmara dos Deputados, poderá, se o exigirem as 
necessidades do Estado, expedir decretos-leis sobre as matérias de compe-
tência legislativa da União, excetuadas as seguintes: (...); Art 15 - Compete 
privativamente à União: (...)  XI - conceder anistia.
24 Art 5º - Compete à União: (...) XIV - conceder anistia; Art 87 - Compete 
privativamente ao Presidente da República:(...) XIX - conceder indulto e 
comutar penas, com audiência dos órgãos instituídos em lei.
25 Art 8º - Compete à União: (...) XVI - conceder anistia; Art 83 - Compete 
privativamente ao Presidente: (...) XX - conceder indulto e comutar penas, 
com audiência dos órgãos instituídos em lei; 
26 Art. 8º. Compete à União: (...) XVI - conceder anistia; Art. 81. Compete 
privativamente ao Presidente da República: (...) XXII - conceder indulto e 
comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.
27  BRASIL, 2002, p. 6-7.
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Todos os Presidentes do Brasil, desde a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, expediram decretos de indulto. O fato 
dos mesmos terem sua promulgação próxima ao Natal começou 
com o ex-Presidente Fernando Collor, entre os anos 1990 e 1991, e 
se tornou prática comum entre os demais governantes, fazendo com 
que os requisitos objetivos da punibilidade dos possíveis beneficia-
dos fossem verificados no dia 25 de dezembro. Isso acabou por criar 
a alcunha “Indulto de Natal”, apesar de não haver qualquer relação 
entre os festejos cristãos e o instrumento jurídico.

Ademais, destaca-se que, no ano de 201728 (O indulto de 12 
de abril pôde beneficiar mulheres presas por tráfico, haja vista não 
vetar, expressamente, sua aplicação àquelas as quais tenham pratica-
do crime hediondo) e 201829, houve a concessão de indulto nos dias 
das mães, os quais buscavam beneficiar mulheres. Acrescenta-se 
que, no caso de 2018, incluía também mulheres transexuais. 

Um dos principais fatores de mudança ao longo desse pe-
ríodo foi o limite temporal das penas, passando por quatro, seis e 
mantendo-se, atualmente, em oito anos.

Abaixo, os mesmos foram organizados de forma sucinta, 
indicando-se número, data, o Presidente à época, se houve revoga-
ção, e demais informações. Aponta-se que alguns deles, conforme a 
coluna Anexos e outras informações, possuem uma tabela de crimes 
indicativa daqueles que serão agraciados pelo referido instituto.

Total Número 
do De-
creto

Data Presi-
dente

Revoga-
do?

Anexos e 
outras in-
formações

1 97.164 07/12/1988 Sarney Sim Tabela de 
crimes

2 98.389 13/12/1989 Sarney Sim -

3 99.915 24/12/1990 Collor Não -
4 245 28/10/1991 Collor Não -
5 668 16/12/1992 Itamar Não -

28  O mesmo não possui número, sendo promulgado em 12 de Abril de 2017.
29  Decreto 9.370 de 11 de Maio de 2018.
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6 953 08/10/1993 Itamar Não -
7 1.242 15/09/1994 Itamar Não -
8 1.645 26/09/1995 FHC Não Tabela de 

crimes
9 2.002 09/09/1996 FHC Não -
10 2.365 05/11/1997 FHC Não -
11 2.838 06/11/1998 FHC Não -
12 3.226 29/10/1999 FHC Não Tabela de 

crimes
13 3.667 21/11/2000 FHC Não Tabela de 

crimes
14 4.011 13/11/2001 FHC Não Tabela de 

crimes
15 4.495 

(Obje-
to da 
ADI 
2.795)

04/12/2002 FHC Não Tabela de 
crimes

16 4.904 01/12/2003 Lula Não Tabela de 
crimes

17 5.295 02/12/2004 Lula Não Tabela de 
crimes

18 5.620 15/12/2005 Lula Não Tabela de 
crimes

19 5.993 19/12/2006 Lula Não Tabela de 
crimes

20 6.294 11/12/2007 Lula Não Tabela de 
crimes

21 6.706 22/12/2008 Lula Não Tabela de 
crimes
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22 7.046 22/12/2009 Lula Não Tabela de 
crimes

23 7.420 31/12/2010 Lula Não Tabela de 
crimes

24 7.648 21/12/2011 Dilma Não Tabela de 
crimes

25 7.873 26/12/2012 Dilma Não Tabela de 
crimes

26 8.172 24/12/2013 Dilma Não Tabela de 
crimes

27 8.380 24/12/2014 Dilma Não Tabela de 
crimes

28 8.615 23/12/2015 Dilma Não Tabela de 
crimes

29 8.940 22/12/2016 Temer Não -
- Decre-

to de 
12 de 
Abril 
de 
2017 
(não 
tem 
núme-
ro)

12/04/2017 Temer Não Concedi-
do no
Dia das 
mães

30 9.246 
(Obje-
to da 
ADI 
5.874)

21/12/2017 Temer Não -
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31 9.370 11/05/2018 Temer Não Concedi-
do no
Dia das 
mães

32 9.706 08/02/2019 Bolso-
naro

Não Indulto 
humani-
tário

33 10.189 Bolso-
naro

Não Inclui 
agentes 
de se-
gurança 
pública

]

Tabela 1 - Os decretos de indultos desde a promulgação da CF/88

3. O alcance dos indultos

Um ponto a ser observado encontra-se nas condições que 
permitem aos apenados serem beneficiados por referido instituto. 
As mesmas variaram com passar do tempo; Contudo, algumas ca-
racterísticas mantiveram-se ao longo do período recortado por esta 
pesquisa.

Pode-se apontar como primeira o fato da condenação do 
apenado dispor de um limite temporal. Durante o recorte realizado, 
o mesmo flutuou entre quatro, seis e oito anos. Atualmente, os oito 
anos são mantidos sob a lógica da opção realizada pelo ex-Presiden-
te Lula, o qual optou pelo período maior.

Outro ponto a ser observado encontra-se nos tipos penais 
abrangidos pelo indulto. Cabe referir que, no passado, os decretos 
costumavam listar os crimes não abrangidos pelo mesmo. Entretan-
to, com o passar do tempo, os tipos não abrangidos pelo instrumento 
foram reduzidos, limitando-se, hoje, aos crimes hediondos, tortura e 
tráfico ilícito de entorpecentes.

No que tange às condições pessoais subjetivas do apenado, 
seus critérios também foram reduzidos. Hoje, o sujeito em análise 
não deve ter sofrido aplicação de sanção em função de falta de cará-
ter disciplinar, de natureza grave, no período de doze meses anterio-
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res à publicação do decreto.
As novidades incorporadas pelo Decreto 10.189, de 23 de 

dezembro de 2019, foram substanciais ao instituto do indulto. Além 
de manter os casos que dizem respeito aos apenados acometidos por 
doenças graves, a polêmica ficou por conta da inclusão dos integran-
tes do sistema nacional de segurança pública e dos militares das For-
ças Armadas que atuam operações de Garantia da Lei e da Ordem, o 
que levanta questionamentos de sua constitucionalidade, em função 
de potencial violação ao princípio da igualdade, como sustenta Rô-
mulo de Andrade Moreira (2019).30

O indulto beneficiará agentes que foram condenados por 
excesso culposo, em face de sua condição funcional ou em razão do 
dever de agir. Contudo, o ato não regulamenta os parâmetros de ris-
co ou se agente respondeu à ameaça dentro da proporcionalidade. 
Por outro lado, também não incluiu quem está submetido ao Regime 
Disciplinar Diferenciado (RDD)31.

O rol de crimes não acobertados foi ampliado. Foram inclu-
ídos todos os tipos penais da Lei de Organizações Criminosas (Lei 
12.850/13), os que reproduzem conteúdo pornográfico de menores 
de idade,32 constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem 
como delitos previstos no Código Penal Militar.

30  Conforme o texto do ato: “Art. 2º Será concedido indulto natalino tam-
bém aos agentes públicos que compõem o sistema nacional de segurança 
pública, nos termos do disposto na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, 
que, até 25 de dezembro de 2019, no exercício da sua função ou em decor-
rência dela, tenham sido condenados:”. E continua: “Art. 3º Será conce-
dido indulto natalino aos militares das Forças Armadas, em operações de 
Garantia da Lei e da Ordem, conforme o disposto no art. 142 da Constitui-
ção e na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que tenham sido 
condenados por crime na hipótese de excesso culposo prevista no art. 45 
do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar.”
31  Regulamentado pela Lei 10.792/03, o RDD tem por objetivo endurecer 
a execução penal, à medida que o condenado fica em cela individual, além 
de ter restrições quanto aos direitos de visita e de saída. O mesmo pode ser 
aplicado como sanção disciplinar ou medida cautelar. A primeira pode ser 
estabelecida em casos de desordem e indisciplina, já a segunda manifesta-
-se quando o apenado apresentar alto risco para a ordem e a segurança do 
estabelecimento prisional. 
32  Foram inclusos os artigos 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D da Lei 
8.069, de 13 julho de 1990.
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4. Os indultos e o controle de constitucionalidade pelo supre-
mo tribunal federal

4.1. A Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.795

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2.795, movi-
da pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), objetivava a anulação de 
parte do Decreto 4.495/02, emitido pelo então Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Destaca-se que o indulto em questão beneficiava 
os presos condenados que haviam cumprido 15 anos ininterruptos 
da pena, até o dia 25 de dezembro, desde que não reincidentes; ou 20 
anos, quando reincidentes. Além disso, seriam também beneficiados 
os presos em regime semiaberto, que teriam usufruído o mínimo de 
cinco saídas temporárias, além dos condenados a pena não superior 
a quatro anos.33

Em síntese, o PTB argumentou que a possibilidade de indul-
to a presos que tenham cumprido 15 ou 20 anos de pena revelava-
-se contrária ao direito de todos à segurança, previsto no Art. 6° da 
Constituição Federal. Além disso, o requerente sustentou que o Art. 
7º do decreto também seria inconstitucional, uma vez que este possi-
bilitaria a concessão do favor aos condenados por crimes hediondos, 
de tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
em clara afronta ao inciso XLIII do Art. 5º e o Art. 6°, caput, da CF 
(BRASIL, 2003).

Em maio de 2003, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 
referendou, por unanimidade, a liminar deferida pelo Ministro Il-
mar Galvão, o qual era Vice-Presidente do Corte Constitucional à 
época.

No cerne da decisão, destaca-se o STF consagrou o entendi-
mento de que o indulto, modalidade de graça, como elementar, inse-
re-se no exercício do poder discricionário de clemência que detém o 
chefe do Poder Executivo, a evidenciar instrumento de política cri-
minal colocado à disposição do Estado para a reinserção e ressocia-
lização dos condenados que a ele façam jus, segundo a conveniência 
e oportunidade das autoridades competentes.34

33  BRASIL, 2002.
34  Ibdem, 2003, pg. 05.
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Isso posto, a Corte decidiu por deferir a cautelar, para, sem 
redução do texto do decreto, dar interpretação conforme a Consti-
tuição ao §2° do Art. 7° do Decreto 4495/02, de modo a que suas dis-
posições não se aplicassem aos crimes mencionados no inciso XLIII 
do Art. 5° da CF.35 

Portanto, nota-se que na decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral o objeto em análise fora o limite ao poder discricionário do 
Presidente na elaboração do indulto, de modo a se discutir a vin-
culação do Presidente à Carta Magna no momento de formação do 
decreto. É importante salientar que não se discutiu acerca da neces-
sidade do indulto, ou se haveria um dever constitucional de indultar.

4.2. A Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.874

A referida ADI, movida pela Procuradoria Geral da Repú-
blica, trata da impugnação dos artigos 1º, 2º, 8º, 10 e 1136 do Decreto 

35  Ibdem, 2003.
36 Art. 1ºO indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e 
estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido: I - um 
quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, 
nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;
Art. 2º O tempo de cumprimento das penas previstas no art. 1º será reduzi-
do para a pessoa: (...) § 1ºA redução de que trata o caput será de: (...) I - um 
sexto da pena, se não reincidente, e um quarto da pena, se reincidente, nas 
hipóteses previstas no inciso I do caput do art. 1º;
Art. 8ºOs requisitos para a concessão do indulto natalino e da comutação 
de pena de que trata este Decreto são aplicáveis à pessoa que: I - teve a 
pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos; II - esteja 
cumprindo a pena em regime aberto; III - tenha sido beneficiada com a sus-
pensão condicional do processo; ou IV - esteja em livramento condicional.
Art. 10.  O indulto ou a comutação de pena alcançam a pena de multa 
aplicada cumulativamente, ainda que haja inadimplência ou inscrição de 
débitos na Dívida Ativa da União, observados os valores estabelecidos em 
ato do Ministro de Estado da Fazenda. Parágrafo único.  O indulto será 
concedido independentemente do pagamento: I - do valor multa, aplicada 
de forma isolada ou cumulativamente; ou II - do valor de condenação pe-
cuniária de qualquer natureza.
Art. 11.  O indulto natalino e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que: I - a sentença tenha transitado 

em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - haja recurso da acusação 

de qualquer natureza após a apreciação em segunda instância; III - a pessoa condenada responda a outro processo criminal sem 
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nº. 9.246/2017, expedido pelo Ex-Presidente Michel Temer. 
Segundo a PGR37, o Poder Executivo teria usurpado função 

do Poder Legislativo, violando, assim, o sistema tripartite de pode-
res, já que adentrou na seara da Política Criminal. Nesta linha, o 
Presidente não poderia atuar com arbitrariedade, ainda que dispo-
nha de discricionariedade nos limites constitucionais. Nos termos 
da inicial

(...) o chefe do Poder Executivo não tem o poder ilimitado de 
conceder indulto. Na República, nenhum poder é ilimitado. 
Se o tivesse, aniquilaria as condenações criminais, subordi-
naria o Poder Judiciário, restabeleceria o arbítrio e extingui-
ria os mais basilares princípios que constituem a República 
constitucional brasileira (2017, p. 13).

Como a publicação do Decreto se deu no período de recesso 
forense, foi requerida uma Medida Cautelar, com vistas à suspen-
são dos dispositivos em análise, sob os argumentos da urgência, do 
fumus boni iuris e do periculum in mora, haja vista a extinção da 
punibilidade dos apenados. 

4.2.1. A Medida Cautelar na ADI 5.874

A Ministra Cármen Lúcia, Presidente do STF à época, jul-
gou procedente o pedido cautelar ajuizado pela Procuradoria Ge-
ral da República, o qual dizia respeito à suspensão dos efeitos do 
Art. 1˚, I; do Art. 2˚, §1˚, I e dos Arts. 8˚, 10˚ e 11˚ do Decreto N. 
9.246/2017. Segundo a Ministra, a suspensão do indulto não figura 
como dano irreparável aos possíveis beneficiários, conforme expos-
to em seu voto.38

decisão condenatória em segunda instância, mesmo que tenha por objeto os crimes a que se refere o art. 3º; ou IV - a guia de 

recolhimento não tenha sido expedida.

37  Na Petição Inicial, a PGR expõe uma série de argumentos em relação à 
inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, conforme pode ser visto 
no documento disponibilizado no sítio do MPF: <http://www.mpf.mp.br/
pgr/documentos/ADI_IndultoDecreto9246_DF_peticao_inicialR1.pdf> 
Acesso em 24 mar. 2018
38  Para a Ministra (2017, p. 18), tal fato é percebido como: “(...) sendo certo 
que a suspensão dos efeitos do indulto nas situações previstas nos disposi-
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Em prosseguimento, o Ministro Luís Roberto Barroso, re-
lator do caso, manteve a decisão prolatada pela Presidente da Corte 
à época. Segundo sua argumentação, a norma expedida pelo Presi-
dente da República violaria o princípio da Separação dos Poderes39, 
previsto como uma das cláusulas pétreas da Constituição Federal. 
Ademais, acrescentou que o decreto feria a necessidade de respeito 
à efetividade mínima do Direito Penal40, bem como ensejava a ocor-
rência do desvio de finalidade administrativa, ferindo-se o princípio 
da moralidade.41

Sublinha-se que o Ministro Barroso explicitou ainda um rol 

tivos questionados não importará em dano irreparável aos indivíduos por 
ele beneficiados, pois em cumprimento de pena advinda de regular proces-
so judicial condenatório.”
39  Conforme entendimento do Ministro Barroso (2017, p. 26-28): “(...) 
Nessa linha, não é possível modificar, sob a roupagem de indulto e por 
ato normativo secundário, como é o decreto, a política criminal traçada 
pelo legislador. (...) Diante dessa estrutura detalhadamente disciplinada, 
a competência presidencial para a concessão de indulto (art. 84, XII, da 
Constituição) deve ser interpretada de modo sistemático e em harmonia 
com a política criminal estabelecida pelo Congresso Nacional. Do con-
trário, haverá usurpação de competência legislativa e violação do princípio 
da separação dos Poderes.”
40  Para o mesmo, não haveria que se falar em política criminal branda 
(2018, p. 30): “(...) Sem surpresa, uma política criminal excessivamente 
branda é pouco efetiva. Isso porque, nesse cenário, a sanção penal torna-se 
incapaz de cumprir suas principais funções. (...) A mensagem que o siste-
ma transmite nessa hipótese é a de que o crime compensa” - Grifo nosso. 
E completa (2018, p. 32): “Assim, uma política criminal excessivamente 
leniente é incapaz de proteger bens jurídicos constitucionais de grande re-
levância, como a vida, a integridade física das pessoas, o patrimônio e a 
probidade administrativa. Por essa razão, um decreto do Presidente da Re-
pública que veicular política pública capaz de frustrar a efetividade mínima 
do sistema penal será inexoravelmente contrário à Constituição, por violar 
o princípio da proporcionalidade, em sua dimensão de vedação à proteção 
insuficiente”.
41  Segundo Barroso, (2018, p. 33): “(...) No presente caso, embora editado 
em linguagem impessoal e universal, o decreto de indulto impugnado pos-
sui o condão de beneficiar investigados e condenados por envolvimento 
em esquemas de corrupção recém-ocorridos, quando não ainda em curso. E 
isso, por si só, configura afronta ao princípio da moralidade administrativa.
(...)”



168 • CAPÍTULO 6

de crimes que não poderiam ser abrangidos pelo Decreto em aná-
lise, tais como peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção 
ativa, tráfico de influência, os praticados contra o sistema financeiro 
nacional, os previstos na Lei de Licitações, os crimes de lavagem de 
dinheiro e ocultação de bens, os previstos na Lei de Organizações 
Criminosas e a associação criminosa.42

Nesse prisma, a fundamentação do Ministro a respeito da 
não abrangência de tais crimes decorreria de um “elastecimento 
imotivado do indulto para abranger essas hipóteses”, o que violaria, 
de maneira objetiva, o princípio da moralidade, acarretando no des-
cumprimento dos deveres de proteção do Estado a valores e bens 
jurídicos constitucionais que dependeriam da efetividade mínima 
do sistema penal.43

4.2.2. Sessão Plenária e conclusão do julgamento

No dia 21 de novembro de 2018, o Plenário do Supremo Tri-
bunal Federal iniciou o julgamento envolvendo o mérito do indulto. 
Nesse prisma, é importante destacar que o Ministro relator votou no 
mesmo sentido exposto na liminar, de modo a permitir a aplicação 
parcial do decreto nas hipóteses em que não se verificou deturpação 
na concessão do benefício e mediante os critérios fixados em seu 
voto, tais como a não abrangência de determinado tipos penais.

Após o voto do relator, o Ministro Edson Fachin votou 
acompanhando Luís Roberto Barroso no sentido de também enten-
der pela impossibilidade da concessão de indulto aos crimes citados 
anteriormente. Para Fachin44, é possível abrandar as penalidades im-
postas às pessoas condenadas por esses crimes, mas o presidente da 
República deve se pautar por critérios rígidos e procedimentalmente 
complexos, de forma que sejam considerados compatíveis com o Es-
tado Democrático de Direito, o que, segundo seu entendimento, não 
ocorreu no caso. O ministro também enfatizou a impossibilidade de 
o indulto alcançar condenações ainda não definitivas e as sanções 
pecuniárias (multas) impostas.
42  BRASIL, 2018, p. 50-51.
43  BRASIL, 2018, p. 51.
44  Destaca-se que tal voto ainda não foi publicizado. Sua posição resumida 
está disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=397194>. Acesso em: 06 abr. 2019.
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Seguindo o julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes 
abriu divergência e votou pela improcedência da ADI, de modo a 
argumentar que a Constituição garante a independência entre os 
poderes da República. Nesse viés, o Ministro alegou que “(...) será 
possível ao Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade 
da concessão da clemencia principis, e não o mérito, que deve ser en-
tendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente 
da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente 
admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o in-
teresse público no âmbito da Justiça Criminal”.45

Além disso, o Ministro, primeiro a divergir do relator, ale-
gou que não seria possível transferir a redação do indulto ao Supre-
mo Tribunal Federal, pois isso acarretaria na necessidade de reanáli-
se do mérito do decreto e as legítimas opções realizadas a cada nova 
edição pelo Presidente da República.46

Após tal voto, o Ministro Alexandre de Moraes foi acompa-
nhado pela Ministra Rosa Weber e pelos Ministros Ricardo Lewan-
dowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Por fim, 
destaca-se que no dia 09 de Maio de 2019, após o pedido de vista do 
Ministro Luiz Fux, o Supremo concluiu o julgamento com os votos 
de Cármen Lúcia, Fux – favoráveis à tese do relator – e Dias Toffoli 
– responsável por seguir o entendimento de Alexandre de Moraes. 

Dessa forma, tem-se a prevalência da tese de Alexandre de 
Moraes, pelo placar de sete a quatro, decidindo o Tribunal, então, 
por não referendar a cautelar, revogando-a, e julgando a ADI impro-
cedente, no sentido de estabelecer o entendimento de que “a conces-
são de indulto, prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Fe-
deral, é ato privativo do presidente da República e não fere o princípio 
da separação de Poderes”, determinando, ainda, que o indulto “está 
vinculado aos ditames constitucionais, mas não pode o subjetivismo 
do chefe do Poder Executivo ser trocado pelo subjetivismo do Poder 
Judiciário”.47

5. A situação carcerária brasileira na visão do supremo tribu-
nal federal e da corte interamericana de direitos humanos

45  BRASIL, 2018, p. 30.
46  BRASIL, 2018, p. 31.
47  Ibdem, 2019.
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5.1. O Supremo Tribunal Federal e o Estado de Coisas Inconstitucional

O conceito de “Estado de Coisas Inconstitucional” se ori-
gina da Sentença de Unificação (SU) n. 559/1997,48 envolvendo a 
Corte Constitucional Colombiana. A partir disso, aponta-se que a 
materialização de tal conceito estaria estritamente relacionada às 
violações massivas e generalizadas de direitos fundamentais provo-
cadas por ações e omissões dos poderes públicos, alcançando um 
número amplo e indeterminado de cidadãos. Neste contexto, obser-
va-se que a Corte Colombiana, na Sentença de Tutela (T) – 153, de 
1998,49 reconheceu um quadro insuportável e permanente de viola-
ção massiva de direitos fundamentais, o qual não poderia persistir 
e que exigia, de maneira considerável, uma intervenção do Poder 
Judiciário de caráter estrutural, demandando, até mesmo, medidas 
de natureza orçamentária. Acrescenta-se, ainda, que a Corte previu 
elementos os quais permitem a aferição dos requisitos que permitam 
a determinação de quando ocorra tal violação. 

Tal conceito foi introduzido no Brasil por meio da Arguição 
de Preceito Fundamental (ADPF) 347, ajuizada pelo Partido Socia-
lismo e Liberdade (PSOL) e subscrita pelo Prof. Titular de Direi-
to Constitucional da UERJ, Prof. Daniel Sarmento, contando ainda 
com parecer da lavra do Prof. Juarez Tavares, esteve o fim de de-
terminar uma série de medidas para garantir um mínimo digno às 
pessoas encarceradas.

 Nesse contexto, é imperioso salientar, de acordo com Santos 
e Ávila (2017), que a aplicação de tal conceito, no âmbito nacional, 
é recente e desperta alguns questionamentos, sendo um deles o fato 
de o STF valer-se de um conceito da Corte Constitucional da Co-
lômbia, uma vez que a adoção de conceitos formatados na jurispru-
dência de países periféricos não é da tradição da Corte. No entanto, 
o caso possui especificidades, como o fato de ser “exatamente nessas 
localidades, e não nos países centrais (de primeiro mundo), que ocor-
rem com frequência violação massiva de direitos fundamentais e en-
frentamento por parte do Estado”.50

A Corte, apesar de ainda não ter enfrentado o mérito da 

48  CAMPOS, 2015. 
49  Ibdem, Ibdem.
50  SANTOS; ÁVILA, 2017, p. 284.
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Ação, ao apreciar os pedidos de medida cautelar formulados na 
inicial pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), decidiu, por 
maioria, deferir parcialmente a cautelar51 de modo a: (i) determi-
nar aos juízes e tribunais que, observados os artigos 9.3 do Pacto 
dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de cus-
tódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autorida-
de judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento 
da prisão; (ii) determinar à União que libere o saldo acumulado do 
Fundo Penitenciário Nacional para utilização com a finalidade para 
a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos 
e; (iii) seguindo a proposta formulada de ofício pelo Min. Barroso 
e acolhida pelo Plenário, determinar à União e aos Estados, e espe-
cificamente ao Estado de São Paulo, que encaminhem ao Supremo 
Tribunal Federal informações sobre a situação prisional. 

Na mesma esfera de discussão, também é importante trazer 
o RE 580.252, do Mato Grosso do Sul. Tal caso foi a Plenário em fe-
vereiro de 2017 e a Corte fixou a tese de que é do Estado “a obrigação 
de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados 
aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições 
legais de encarceramento”.52

Acrescenta-se ainda o entendimento fundamentado do Su-
premo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 56: “A falta de estabe-
lecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado 
em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipóte-
se, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.53”. 

51  BRASIL, p. 209-210, 2015.
52   BRASIL, p. 211-212, 2015.
53  Os parâmetros são os seguintes:
I — A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

II — Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos des-
tinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequa-
dos a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem 
como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de alber-
gado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c);
III — Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai anteci-
padamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
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Dessa maneira, em sua jurisprudência recente, a Corte subs-
creve a percepção de que o Estado brasileiro, em função da realidade 
empírica de seu sistema penitenciário, encarnada em um estado de 
coisas inconstitucional, não pode simplesmente eximir-se de suas 
responsabilidades normativas e humanitárias; assim, impõe diretri-
zes mínimas de proteção ao apenado, a fim de se efetivar seus direi-
tos fundamentais. 

5.2. O Estado de Coisas Inconvencional e a jurisprudência da Corte IDH

A noção de um “Estado de Coisas inconvencional” parte, de 
acordo com Araújo e Legale, primeiro, de uma conformidade com 
a ideia essencial do Estado de Coisas Inconstitucional, de modo a se 
constatar similaridade no plano internacional, como nos casos de 
violação massiva aos direitos humanos, omissão persistente do Es-
tado em cumprir a Convenção Americana de Direitos Humanos; e, 
segundo, de um litígio estrutural entre das entidades do Estado no 
plano horizontal da separação dos poderes, e vertical dos entes da 
federação (2016, p. 72). Nesse contexto, os autores destacam, ao ana-
lisar a segunda linha de argumentação, a jurisprudência contenciosa 
da Corte IDH, envolvendo, sobretudo, os presídios e estabelecimen-
tos carcerários.54 

As violações reconhecidas pela Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos envolvem diferentes tipos de direitos fundamentais, 
tais como a vida, a integridade física, a integridade moral e a saúde, 
por exemplo. Por isso, tal conceito será manejado à luz das condena-
ções brasileiras acerca de seu sistema carcerário.

Por tudo isso, verifica-se também um estado de coisas in-
convencional em relação ao sistema carcerário brasileiro, a partir es-
pecialmente dos casos da Casa de Detenção José Mário Alves (Urso 
Branco), a Penitenciária de Araraquara, o Complexo do Tatuapé – 
FEBEM e Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, os quais, conforme 
acompanha a Corte Interamericana de Direitos Humanos, impõem 

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentencia-
do que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas 
alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao senten-
ciado.
54  ARAÚJO, LEGALE, 2016.
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ações urgentes por parte do Estado brasileiro para assegurar os di-
reitos humanos e fundamentais dos presos. 

6. O indulto à luz da constituição, das decisões do supremo tri-
bunal federal e da corte idh: um poder-dever de redução de 
danos do e no sistema penal

Como observado até aqui, nota-se, conforme jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos, que a situação carcerária brasileira perpassa por uma 
situação insustentável, tendo em vista as condenações do Estado 
brasileiro em decorrência da ineficiência da tutela do sistema car-
cerário, o número populacional dos presídios e, principalmente, o 
Estado de Coisas Inconstitucional/Inconvencional, o qual demons-
tra a existência de um sistema que naturalizou e institucionalizou a 
transgressão aos direitos fundamentais dos detentos.

Por essa constatação empírica, e também à luz da Consti-
tuição Federal, dos Tratados de Direitos Humanos e dos julgados 
citados, deve-se, frente à realidade brasileira, reinterpretar e ressig-
nificar o instituto do indulto. É o que faz Rodrigo Roig, que observa:

na essência, assim como a pena é uma opção política (pro-
cesso decisional), o indulto é uma contramedida que assim 
também se apresenta. É enfim uma opção política vetorial-
mente apontada no sentido de reduzir os danos causados 
pela experiência penal (ROIG, 2019, p. 533). 

Entretanto, não se pode reduzir o indulto a uma questão 
política de forma tão extremada, mesmo que com finalidade redu-
tora. O indulto, para além de um mero poder de graça por parte do 
soberano, deve ser percebido como uma importante ferramenta de 
efetivação dos direitos e garantias fundamentais efetivados na Carta 
Magna e nos próprios tratados,55 de modo a (i) promover a dignida-

55  Segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos: “Artigo 4.  Di-
reito à vida (...) 6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar 
anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em 
todos os casos.  Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido 
estiver pendente de decisão ante a autoridade competente”. Acrescenta-se, 
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de dos detentos, uma vez que as violações a seus direitos no cárcere 
tendem a diminuir com a sua concessão, e (ii) promover a própria 
liberdade do beneficiados, os quais terão a possibilidade, por con-
sequência do indulto, de usufruir de outros direitos fundamentais 
correlatos.

Considerando a necessidade de tal ferramenta frente à si-
tuação carcerária brasileira, bem como os efeitos do indulto para a 
efetivação de direitos e o seu potencial de mudança, percebe-se que 
ele assume os contornos de um poder-dever presidencial de redução 
de danos e promoção da dignidade da pessoa humana, uma vez que 
este estará exercendo uma atividade privativa de seu cargo e estará, 
ao mesmo tempo, cumprindo com seu dever de efetivação de di-
reitos fundamentais no âmbito do sistema penitenciário, ampliando 
sua eficácia e possibilidade de controle judicial sobre seus limites e 
contornos.56

Considerações finais

O indulto é uma ferramenta de suma importância para a 
descompressão e gerenciamento humano e racional do sistema pri-
sional brasileiro. A situação carcerária atual é reflexo de sucessivos 
abandonos perpetrados pelo Poder Público, ao longo dos mais va-
riados governos. Nesse sentido, não cabe apenas responsabilizar-se 
o Poder Executivo, mas todos os entes integrantes do Sistema Fede-

ainda, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos: “Artigo 6 
(...) 4. Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou co-
mutação da pena. A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderá ser 
concedido em todos os casos”.
56  Apesar de Zaffaroni não conceituar o indulto como um poder-dever, é 
interessante apontar seus argumentos no sentido de que em certos casos o 
indulto seria suscetível de controle judicial, diante do dever geral de con-
trole de racionalidade que deve preceder a qualquer ato do poder público. 
Assim, para o autor, o indulto seria passível de controle quando: (a) ele 
recaia sobre penas não indultáveis nem comutáveis; (b) quando afete o 
direito de defesa ou o direito à verdade reclamado pelo processado; e (c) 
quando não tenha motivação alguma, pois não deve subtrair-se a faculdade 
para elaborar  indultos comutar penas da obrigação de todo funcionário 
republicano de dar razões fundadas de seus atos frente à sociedade civil 
(2002, p. 889).  
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rativo.
Diante da realidade jurídica e social dos presídios brasilei-

ros, o Presidente da República tem o dever de expedir o decreto de 
indulto, ainda que, formalmente, este seja um ato discricionário no 
âmbito de suas competências. 

Ora, se o próprio Supremo (ao menos, no que diz respeito a 
parcela substancial de seus integrantes) se permite controlar a cons-
titucionalidade do conteúdo do indulto, sobretudo quando discorda 
de sua maior amplitude, visando assegurar, por exemplo, a efetivi-
dade do direito penal (como afirmou o Min. Barroso), apresenta-se 
como evidente omissão inconstitucional a situação inversa, em que 
o Chefe do Executivo simplesmente deixa de editar o decreto, ou 
reduz demais o seu alcance. Em tal contexto, a discricionariedade do 
agente político não deve sobrepor-se à dignidade da pessoa humana 
e, de modo consequente, à efetivação da Carta Maior e dos Tratados 
de Direitos Humanos. 

Neste norte, defende-se que afirmações consequencialistas, 
pouco respeitosas da principiologia constitucional, ou pura e sim-
plesmente de senso comum, como são os argumentos de cunho 
populista-punitivo, não podem apresentar-se legítimas para impor 
restrições ao alcance do poder-dever de indultar. À luz da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos e das Teorias do Estado de 
Coisas Inconstitucional/Inconvencional, humanizar as condições 
do sistema penitenciário nacional é um dever normativo de redução 
de danos, que recai sobre todos os poderes constitutivos do Estado 
brasileiro. 

Portanto, no que diz respeito ao Poder Executivo, para além 
de eventuais compromissos com a efetividade do direito penal e o 
respeito ao princípio da proibição de proteção deficiente, é ele tam-
bém obrigado a reduzir os danos no e do sistema penitenciário. Des-
tarte, o indulto não pode ser um poder executivo discricionário pura 
e simplesmente: é, isto sim, um poder-dever, perfeitamente passível 
de controle de constitucionalidade e convencionalidade em relação 
às suas finalidades, alcance e limites. 
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População em situação de rua no Brasil, 
políticas públicas inclusivas e o dilema da 

efetivação do direito social à moradia

Homeless people in Brazil, inclusive public policies and the 
dilemma of the effectiveness of social rights to housing

Gustavo de Assis Souza1

Guilherme Martins Teixeira Borges2

Resumo: O presente artigo buscou investigar a população 
em situação de rua e a questão da ausência de políticas públicas de 
moradia para esses indivíduos. Deste modo, o foco central da pes-
quisa consistiu na seguinte problemática: de que modo é possível 
minimizar a problemática da ausência de moradias adequadas para a 
população em situação de rua?. Foi utilizado para tanto, o método de 
abordagem dialético, com o escopo de assegurar uma compreensão 
ativa da realidade ao inter-relacionar aspectos políticos, jurídicos e 
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sociais em uma mesma análise crítica. Os resultados encontrados 
demonstraram que a política pública habitacional de maior desta-
que em âmbito nacional “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), não 
contempla a minoria objeto de análise, logo, é deficiente. Concluiu-
-se, ao final, que a correção da política pública “Minha Casa, Minha 
vida”, por si só, não é suficiente para resgatar a totalidade da dignida-
de humana dos indivíduos em situação de rua, uma vez que todos os 
demais direitos sociais devem ser assegurados concomitantemente. 
Entretanto, inicialmente, a correção da política pública PMCMV já 
se mostrará um grande avanço rumo a concretização de outros di-
reitos.

Palavras-chave: População em situação de rua. Direito à 
moradia. Políticas públicas. 

Abstract: This article sought to investigate the homeless pe-
ople and the issue of the absence of public housing policies for these 
individuals. Thus, the central focus of the research consisted in the 
following problem: how is it possible to minimize the problem of 
the absence of adequate housing for the homeless people? For this 
purpose, the dialectical approach method was used, with the scope 
of ensuring an active understanding of reality by inter-relating poli-
tical, legal and social aspects in the same critical analysis. The results 
found demonstrated that the most prominent public housing policy 
at the national level “My House, My Life” (PMCMV), does not con-
template the minority that is the object of analysis, and is therefore 
deficient. In the end, it was concluded that the correction of the pu-
blic policy “My House, My Life”, by itself, is not enough to rescue the 
totality of human dignity of individuals in a street situation, since 
all other social rights must be assured concomitantly. However, ini-
tially, the correction of the public policy of the VMYWP will already 
prove to be a great advance towards the realization of other rights.

Keywords: Homeless people. Right of housing. Public po-
licies. 

Introdução
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Há diversas minorias à margem da sociedade, do Estado 
e dos direitos fundamentais, sobretudo, os sociais assegurados na 
Constituição Federal de 1988 (CF/88). Dentre esses grupos margi-
nalizados há um vulnerabilíssimo denominado população em situa-
ção de rua que será objeto de análise na presente investigação. Os in-
divíduos que compõem esta minoria utilizam as ruas como moradia 
e, constantemente, sofrem inúmeras intempéries como problemas 
de ordem emocional, saúde e financeira.

Deste modo, o problema central da presente pesquisa con-
siste em debater: de que modo é possível minimizar a problemática 
da ausência de moradias adequadas para a população em situação de 
rua?. Para responder a essa pergunta, no primeiro capítulo, será re-
alizada uma análise da evolução legal do direito humano à moradia, 
especialmente, no pós-segunda guerra mundial, por meio dos prin-
cipais tratados internacionais de direitos humanos e a constituição 
federal de 1988. 

Além disso serão analisados de modo qualitativo dados pro-
duzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) concernentes as 
moradias inadequadas existentes no Brasil, assim como o número 
estimado da população em situação de Rua. 

Na sequência será privilegiado a revisão bibliográfica de ar-
tigos e livros científicos concernentes ao papel das políticas públicas 
como instrumento para a efetivação do direito à moradia. Por fim, 
será realizada uma análise qualitativa acerca do programa “Minha 
Casa, Minha Vida”, do governo federal, a fim de expor a grande de-
ficiência desse programa para com a minoria em situação de rua. 

Mas antes de adentrar ao primeiro capítulo é importan-
te também preceituar que o método de abordagem utilizado será 
o dialético, tendo em vista a dinamicidade de variáveis que serão 
analisadas conjuntamente: sociais, políticas, jurídicas e econômicas. 
Essa necessidade se dá em virtude da problemática proposta que exi-
ge do pesquisador esforços interdisciplinares e o confronto de ideias. 
O método de procedimento utilizado será o histórico. Já quanto aos 
tipos de pesquisa serão utilizados os bibliográficos e documentais.

1. Os direitos fundamentais sociais como marco do constitucio-
nalismo democrático contemporâneo
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Os direitos fundamentais no atual estágio do constituciona-
lismo democrático contemporâneo devem ocupar o mais alto pata-
mar dentro de uma carta constitucional, a fim de possuírem ampla 
proteção e evitar-se retrocessos sociais3.

A fundamentalidade desses direitos4 constituem, portanto, 
o âmago do constitucionalismo democrático tanto na perspectiva 
formal quanto material. Cumpre destacar que essa característica 
inerente aos direitos fundamentais se desenvolveu, sobretudo, após 
o término da segunda guerra mundial quando inauguraram-se os 
movimentos de internacionalização dos direitos humanos, como 
contraponto as atrocidades cometidas pelos regimes nazifascistas. 

Este famigerado evento impactou profundamente as cartas 
constitucionais. Os países democráticos testemunharam que a mera 
positivação e proteção de direitos individuais não eram suficientes 
para assegurar a dignidade dos indivíduos. Nesse momento, então, 
ganhou força o Estado social e a necessidade de fornecer condições 
materiais para que a população pudesse gozar de seus direitos. Tal 
perspectiva confrontou o velho Estado abstencionista e consolidou 
uma nova dimensão dos direitos fundamentais: os sociais5.

3  Quanto a fundamentalidade destes direitos dispõe Carvalho: “[...] a atual 
expansão do processo de positivação dos direitos fundamentais significa a 
incorporação na ordem jurídica positiva dos direitos considerados naturais 
e inalienáveis da pessoa. Não basta, no entanto, qualquer positivação. É 
necessário assinar-lhes o caráter de fundamental rights erguidos no ápice 
das fontes de direito: as normas constitucionais. Sem essa positivação ju-
rídica os direitos da pessoa humana constituem simples esperanças, aspi-
rações, ideias, impulsos ou mesmo mera retórica política, mas não direitos 
protegidos sob a forma de normas (regras e princípios) de Direito Consti-
tucional” (CARVALHO, 2017, p.93).
4  Nas lições de Ingo Wolfgang Sarlet “Os direitos fundamentais integram, 
portanto, ao lado da definição da forma de Estado, do sistema de governo e 
da organização do poder, a essência do Estado constitucional, constituindo, 
neste sentido, não apenas parte da Constituição Formal, mas também ele-
mento nuclear da Constituição material. Além disso, estava definitivamen-
te consagrada a íntima vinculação entre as ideias de Constituição, Estado 
de Direito e direitos fundamentais (SARLET, 2015, p. 59).
5  No que tange a superação deste formato de Estado e as dimensões dos 
direitos fundamentais merece atenção os dizeres de Sarlet: “[...] os direitos 
fundamentais sociais passaram a ser entendidos como uma dimensão es-
pecífica dos direitos fundamentais, na medida em que pretendem fornecer 
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Neste sentido, houve uma eclosão de documentos interna-
cionais, a fim de tutelar os direitos humanos fundamentais e suas 
dimensões, como a Declaração Universal de Direitos Humanos 
(1948), o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), 
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(1966), Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), diver-
sas convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 
outros tantos que merecem igual importância6 nessa seara.

Entretanto, poucos são os países que realmente consegui-
ram efetivar plenamente esses diversos direitos. Há um longo cami-
nho para os países percorrerem, especialmente, os subdesenvolvidos 
que carecem de mais recursos econômicos. No Brasil, apesar da sua 
caracterização como país em desenvolvimento também há enormes 
gargalos sociopolíticos e econômicos que dificultam a concretização 
de direitos. Tal fato é reflexo de uma sociedade profundamente desi-
gual que vilipendia direitos fundamentais diuturnamente como será 
investigado na sequência.

Após o estabelecimento dessas bases conceituais e legais re-
lativas aos direitos fundamentais sociais, passar-se-á ao estudo espe-
cífico do direito à moradia.

1.1. O direito à moradia e o dilema para sua efetivação

Sob o aspecto formal o direito à moradia no plano inter-
nacional foi consagrado com maior veemência em 1948, por meio 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Tal do-
cumento elencou em seu artigo XXV que toda pessoa tem direito 
a ter um padrão digno de vida que assegure a si e sua família saúde 
e bem-estar, incluindo alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

os recursos fáticos para uma efetiva fruição das liberdades, de tal sorte que 
têm por objetivo (na condição de direitos prestacionais) a garantia de uma 
igualdade e liberdade real, que apenas pode ser alcançada pela compensa-
ção das desigualdades sociais.” (SARLET, 2001, p.18).  
6  No que se refere a internacionalização dos direitos humanos salien-
ta Flávia Piovesan: No esforço de reconstrução dos direitos humanos do 
Pós-Guerra, há, de um lado, a emergência do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, e, de outro, a emergência da nova feição do Direito 
Constitucional ocidental, aberto a princípios e a valores, com ênfase no 
valor da dignidade humana. (PIOVESAN, 2017, p.57).
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médicos e serviços sociais indispensáveis. Posteriormente, o referido 
direito foi incluído também em outros tratados internacionais, como 
o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 
por meio do artigo 117.

Tais tratados influenciaram diretamente a carta constitu-
cional brasileira de 1988 no tocante a proteção deste direito que foi 
robustecido, especialmente, por meio da Emenda Constitucional nº 
26/2000 que incluiu o direito à moradia no rol dos direitos sociais.

É importante também, nesse contexto, estabelecer uma di-
ferenciação entre direito de propriedade e direito à moradia, tendo 
em vista a linha tênue entre ambos. O primeiro conceito remonta ao 
advento do Estado Liberal que o esculpiu como direito individual 
e absoluto, ou seja, o homem tinha ampla liberdade para com sua 
propriedade. Hodiernamente, sabe-se que tal direito não é mais ab-
soluto na esfera jurídica. 

Cumpre ressaltar ainda que essa corrente ganhou grande ex-
pressividade com o filósofo John Locke8, no século XVII. Já na con-
temporaneidade, com o advento do Estado Social a propriedade que 
até então era plena passou a ser limitada juridicamente, por meio do 
princípio da função social. No Brasil isso se ocorreu, especialmente, 
com o art. 5º, inciso XXIII, CF/88, bem como no âmbito infraconsti-
tucional por meio do Código Civil vigente (art. 1.228).

Ademais, a Constituição da República de 1988, por meio do 
art. 170, incisos II e III atrelou propriedade privada e função social 
aos princípios da ordem econômica9. Logo, pode-se concluir que a 
7  “Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pes-
soa a nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à ali-
mentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria 
contínua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas 
apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nes-
se sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no 
livre consentimento” (PIDESC, 1966).
8  É considerado um dos precursores do Liberalismo e para ele a proprieda-
de é a principal motivação para a construção da sociedade civil. O âmago 
do conceito de propriedade em sua filosofia é que ela é um direito natural, 
e, por óbvio, já existia no estado de natureza, bem como o direito à vida e 
liberdade (LOCKE, 2005).
9  Nesse sentido, merece destaque a contribuição de José Afonso da Silva: 
[...] ela não mais poderá ser considerada puro direito individual, relativi-
zando-se seu conceito e significado, especialmente porque os princípios 



190 • CAPÍTULO 7

propriedade destoante de sua função social subsidia um contexto 
cada vez maior de concentração de riquezas e, consequentemente, 
obsta a efetivação da justiça social.

Já o direito à moradia que também ganhou novo formato 
com o advento do Estado Social foi elevado ao status de direito fun-
damental e autônomo, ou seja, não encontra limites a sua efetivação 
e caso houvesse seria uma afronta direta ao princípio da dignidade 
da pessoa humana10 do qual é decorrente. 

 Em linhas tênues, podem-se observar as sutis diferenças 
entre direito a propriedade e moradia, como nos casos de indivídu-
os que mesmo sem a titularidade sobre um bem imóvel (proprieda-
de), tem seu direito à moradia resguardado. Um bom exemplo disso 
concerne às pessoas que moram de aluguel e detêm apenas a posse 
direta sobre o imóvel. 

Entretanto, as classes miseráveis, se veem privadas tanto de 
propriedade quanto da moradia adequada11. Este grupo que repre-

da ordem econômica são preordenados à vista da realização de seu fim: 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. 
(SILVA, 1995, p. 743).
10  Uma visão contemporânea de tal princípio que é amplamente discu-
tido no âmbito das ciências jurídicas e sociais é apresentada por Daniel 
Sarmento que preceitua: “A dignidade da pessoa humana é um princípio 
constitucional fundamental que tem enorme potencial para a proteção da 
personalidade humana, em todas as suas dimensões. Porém, o princípio 
não pode continuar sendo usando como uma fórmula retórica flácida, ma-
leável de acordo com as preferências do intérprete, nem tampouco como 
um artifício para a imposição de modelos de “vida boa” às pessoas, ou para 
a preservação de privilégios e hierarquias entrincheiradas. (SARMENTO, 
2016, p. 339).
11  Além disso, ao adotar uma análise mais profunda e consoante os ensi-
namento de Souza há uma diferenciação entre moradia, residência e ha-
bitação “A moradia consiste em bem irrenunciável da pessoa natural, in-
dissociável de sua vontade e indisponível, que permite a fixação em lugar 
determinado, Não só físico, como também a fixação dos seus interesses na-
turais da vida cotidiana, exercendo-se de forma definitiva pelo indivíduo, 
e, secundariamente, recai o seu exercício em qualquer pouso ou local, mas 
sendo objeto de direito e protegido juridicamente. O bem da “moradia” é 
inerente à pessoa e independente de objeto físico para a sua existência e 
proteção jurídica. Para nós, “moradia” é elemento essencial do ser humano 
e um bem extrapatrimonial. “Residência” é o simples local onde se encon-
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senta uma parcela significativa da população brasileira é acometido 
pela negligência estatal no tocante a formulação e execução de polí-
ticas públicas inclusivas.

Nessa perspectiva merece destaque os dados do último cen-
so demográfico realizado pelo IBGE (2010). Foi identificado que o 
Brasil contava com cerca de 11,4 milhões de pessoas morando nos 
aglomerados subnormais12 que é uma forma de ocupação de terre-
nos públicos ou privados de modo irregular com o intuito de habi-
tação. São pouco mais de 5% da população brasileira, portanto, que 
sobrevivem em locais inadequados.

Dentre esses indivíduos existem aqueles que se encontram 
ainda mais vulneráveis. Eles são privados não só do direito à mora-
dia, mas também de todos os outros direitos fundamentais elenca-
dos na CF/88. São conhecidos como pessoas em situação de rua e 
serão investigados no decorrer na presente pesquisa.

 Segundo dados mais recentes do IPEA (2020) esses indi-
víduos correspondem há cerca de 222 mil brasileiros até março de 
2020. Esse número representa um crescimento de 140% desde 2012 
(IPEA, 2020).

Dentre as justificativas mais comuns sustentadas pelo Es-
tado para a negligência na tutela do direitos fundamentais sociais, 
especialmente, quanto ao direito à moradia estão os óbices de cunho 
orçamentário.  Mas na realidade sabe-se que este fenômeno no Brasil 
decorre, principalmente, de um quadro de extrema desigualdade e 
concentração de renda que remota ao surgimento do próprio siste-
ma capitalista.

Para uma melhor compreensão do fenômeno da miséria e 
da ausência de moradias dignas será realizada uma breve digressão 
histórica da sociedade inglesa do século XVII, uma vez que a Re-
volução Industrial promoveu abruptas modificações na estrutura 

traria o indivíduo. E a habitação é o exercício efetivo da “moradia’’ sobre 
determinado bem imóvel”. Assim, a “moradia” é uma situação de direito 
reconhecida pelo ordenamento jurídico [...] (SOUZA, 2004, p.45).
12  “No Brasil, esses assentamentos irregulares são conhecidos por diversos 
nomes como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressa-
cas, loteamentos irregulares, mocambos e palafitas, entre outros”. (IBGE). 
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-ter-
ritorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomerados-subnormais.html?=&-
t=o-que-e. Acesso em: 23 nov. 2020.

https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomerados-subnormais.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomerados-subnormais.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomerados-subnormais.html?=&t=o-que-e
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social inglesa que reverberou em inúmeros países, inclusive no Bra-
sil. A Revolução Industrial fez com que a Inglaterra enfrentasse um 
rápido e desordenado processo de êxodo rural, e, consequentemen-
te, um acúmulo gigantesco de pessoas nos centros urbanos que não 
possuíam empregos. 

Essa problemática se deu durante a transição do feudalismo 
para o capitalismo, na fase de acumulação primitiva do capital13.

Esses indivíduos desempregados e excluídos da produção 
capitalista passaram a ocupar e sobreviver das ruas. Como consequ-
ência o fenômeno do pauperismo se intensificou no espaço urbano 
e ganhou novos contornos na sociedade capitalista desde a referida 
época (MARX, 2012). Este calamitoso problema social, paradoxal-
mente, contrariava o discurso desenvolvimentista inaugurado com 
o processo da Revolução Industrial. Este grupo de miseráveis de-
pendia da benevolência de outros indivíduos ou da assistência social 
por parte estatal que encontrava sérias restrições devido ao modelo 
Liberal vigente à época. 

No Brasil não foi diferente. Tal fenômeno chegou com certo 
“delay” e remonta ao século XIX, período marcado por um intensivo 
crescimento demográfico e o déficit habitacional. As residências po-
pulares existentes à época eram denominadas de cortiços14 e abriga-

13  Acumulação primitiva do capital é um conceito investigado por Karl 
Marx. Pode ser definido como a concentração de riquezas entre os séculos 
XVI e XVIII na Europa que possibilitou significantes transformações na 
esfera econômica durante a Revolução Industrial e, por conseguinte, criou 
os alicerces para o desenvolvimento do sistema capitalista em diversos pa-
íses. Nesse sentido preceitua o autor: “Qual a tendência da acumulação 
primitiva do capital, ou seja, sua gênese histórica? Na medida em que ela 
não é simplesmente a transformação direta de escravos e servos em assa-
lariados – em consequência uma simples mudança de forma –, não e outra 
coisa senão a expropriação do produtor direto, quer dizer, a dissolução da 
propriedade privada fundada no trabalho pessoal”. (MARX, 2012, p. 190). 
14  “Nesse sistema, os proprietários cediam seus imóveis (térreos, sobrados, 
quintais e terrenos) a terceiros que investiam pequenas economias na cons-
trução de casinhas ou na subdivisão das existentes. Os proprietários per-
tenciam muitas vezes à nobreza, e os arrendatários eram pequenos comer-
ciantes, geralmente portugueses, que produziam casinhas e exploravam 
também a venda ou a taverna anexa à estalagem. (...) Os aluguéis eram, em 
geral, exorbitantes e os rendimentos, fabulosos. Construir habitações co-
letivas tornou-se uma prática comum entre os proprietários e arrendatários 
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vam uma enorme quantidade de pessoas em condições insalubres e 
propícias ao desenvolvimento de inúmeras epidemias devido as con-
dições de higiene. Além disso, havia aqueles indivíduos em situação 
ainda pior, que não conseguiam nem mesmo arcar com os custos 
das habitações populares e não viam outra alternativa de moradia a 
não ser as ruas.

 Nesse sentido, dois séculos depois, com a promulgação de 
uma Constituição Federal garantista e o grande desenvolvimento 
econômico experimentado pelo Brasil era de se esperar uma resolu-
ção definitiva para esta problemática, entretanto, nem mesmo todos 
esses avanços foram suficientes para sanar o gargalo social do déficit 
de moradias e de indivíduos em situação de rua, conforme se depre-
ende dos dados analisados do IBGE e IPEA. 

Deste modo, no próximo capítulo será investigado o papel 
das políticas públicas inclusivas, a fim de delinear possíveis cami-
nhos para a redução do déficit habitacional no país e, por conseguin-
te, o número de indivíduos em situação de rua.

2. Políticas públicas inclusivas e o cenário sociopolítico e jurí-
dico atual 

É de suma importância antes de adentrar, especificamente, 
nas políticas públicas habitacionais e a relação com os indivíduos em 
situação de rua, trazer a baila uma breve compreensão acerca da es-
sencialidade das políticas públicas15 como o instrumento garantidor 
dos direitos fundamentais sociais elencados na Constituição Federal 
de 198816.

Para tanto, inicialmente, os ensinamentos de Secchi (2016) 
se mostram importantes para delinear os conceitos de problemas 
públicos e política pública, sendo o primeiro referente ao obstáculo 
público existente e o segundo concernente a medida necessária para 

de imóveis. (VAZ, 1994, p.56).
15  Liberati (2013) afirma que a investigação das políticas públicas está in-
trinsecamente ligada ao desenvolvimento do Estado Social desde Weimar, 
em 1919.
16  Nas lições de Filho (2017) a Constituição Federal de 1988 é a matriz 
política para o delineamento das políticas públicas, a fim de dar concretude 
aos direitos sociais.
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sanar determinado problema público.
Para exemplificar Secchi criou o seguinte quadro esquemá-

tico17:

Problema 
público

P o l í t i c a 
pública

Instrumentos Atores envolvidos

A q u e c i -
m e n t o 
global

R e d u ç ã o 
das emis-
sões de ga-
ses de efei-
to estufa

Protocolo de 
Kyoto, Acordo 
de Paris e todos 
os sistemas de in-
centivo, punição, 
mensuração e 
cobrança dos pa-
drões de emissão 
exigidos por entes 
multilaterais e go-
vernos nacionais.

Painel Intergover-
namental de Mu-
danças Climáticas 
(IPCC), Organi-
zação das Nações 
Unidas (ONU), 
organizações am-
bientais, governos 
dos países, outros 
atores públicos e 
privados

E x a u s t ã o 
da malha 
rodoviária 
nacional

Reativação 
da malha 
ferroviária 
e dos ser-
viços de 
transporte 
ferroviário

Recuperação das 
velhas ferrovias, 
construção de no-
vas ferrovias, cria-
ção de empresa pú-
blica ou concessão 
privada para trans-
porte ferroviário de 
passageiros e cargas

Governo Federal, 
Congresso Nacio-
nal, Confedera-
ção Nacional dos 
Transportes, Agên-
cia Nacional de 
Transportes Ter-
restres, empresas do 
setor de transportes

C r e s c i -
mento do 
c o n s u m o 
e depen-
dência de 
crack na 
população 
do estado

Conscien-
tização dos 
efeitos no-
civos da 
droga para 
a população

Campanha “Crack 
nem Pensar” para 
a população do es-
tado

Redes de TV, es-
tações de rádio, 
jornais, Conselho 
Estadual de Assis-
tência Social.

17  SECCHI, 2016, p. 6
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S u p e r l o -
tação do 
cemitér io 
municipal

Divers i f i -
cação das 
opções de 
tratamento 
cadavérico

Criação de estrutu-
ras de sepultamento 
em gavetas, rodizio 
de jazigos, criação 
de crematório pú-
blico municipal, 
incentivo à criação 
de crematórios pri-
vados, campanha 
de conscientização 
das vantagens da 
cremação

Prefeitura, Câma-
ra de Vereadores, 
Ministério Público, 
Igreja, associações 
de moradores, em-
presas de serviço de 
sepultamento e cre-
mação.

Quadro 1.1: problemas, políticas, instrumentos e atores.

Logo, é possível abstrair-se do presente quadro acima a com-
plexidade inerente ao tema em debate, tendo em vista os inúmeros 
instrumentos e atores envolvidos no desenvolvimento das políticas 
públicas em sua essência, a fim de sanar um determinado problema 
público existente.

Ademais, cumpre destacar que apesar dos vários modelos 
e definições de políticas públicas existentes, não se buscará adotar 
uma concepção única e excludente, mas sim apresentar no presente 
trabalho e, considerando as limitações inerentes da pesquisa, aque-
las que mais se amoldam ao objetivo proposto, qual seja, o seu cará-
ter intrínseco aos direitos fundamentais sociais18.

Denota-se que tal concepção atribui ao Poder Executivo 
(federal, estadual, municipal) em primazia, o papel de exercer uma 
atuação positiva, a fim de satisfazer as necessidades públicas dos in-
divíduos.

Entretanto, em um país com tamanhas desigualdades so-
ciopolíticas, jurídicas e econômicas, como o Brasil, percebe-se que 
em matéria de direitos fundamentais sociais há uma profunda in-
congruência entre o preconizado na lei pelo Poder Legislativo e o 
que é realizado de fato em termos de políticas públicas pelo Poder 
Executivo. Tal fato suscita cada vez mais, na contemporaneidade, a 

18  Nesse sentido, merece destaque a lição de Liberati: “Em princípio, usa-
-se a concepção de que políticas públicas são as ações desenvolvidas pela 
Administração Pública em nome do Estado, para a satisfação das necessi-
dades essenciais de cada cidadão” (LIBERATI, 2013, p.99).
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participação19 do Poder Judiciário em casos de flagrante violação de 
direitos fundamentais20.

Denota-se, então, que o Estado compreendendo as três esfe-
ras de poderes e utilizando-se de instrumentos e atores devem pro-
mover as políticas públicas assecuratórias dos direitos fundamentais 
sociais. Logo, atribuir tal responsabilidade apenas ao Poder Executi-
vo é uma visão simplista21. Nesse contexto, qualquer omissão estatal 
em matéria de direitos fundamentais é a sua própria negação22.

Nos ensinamentos de Secchi (2016) a compreensão das po-
líticas públicas perpassa pelas seguintes áreas: função informativa 
que visa identificar o problema público, enredo, razão, resultado, 
bem como suscitar informações relevantes para o procedimento de-
cisório, a fim de aconselhar o responsável pela tomada de decisões 
a seguir o caminho mais adequado. A função criativa, por sua vez, 
visa promover uma disrupção de conhecimentos já consolidados re-
lativos aos problemas públicos e buscar opções de políticas públicas 
inovadoras.

Já a função argumentativa visa prover e destacar a argumen-
tação necessária para o embate político, intermediar e resolver os 
conflitos inerentes as decisões políticas a serem tomadas pelos de-
tentores do poder. Por fim, tem-se a função legitimadora que busca 
gerar consenso e aceitação entre os atores quanto às políticas já for-
muladas e que serão implementadas (SECCHI, 2016).

19  A atuação do Poder Judiciário no desenvolvimento de políticas 
públicas é um fenômeno relativamente recente nas ciências jurídicas e so-
ciais e ganhou a nomenclatura de “Judicialização das Políticas Públicas”. 

20  Canela Junior em uma definição mais abrangente de políticas públicas 
preleciona “Por política estatal- ou políticas públicas- entende-se o con-
junto de atividades do Estado tendentes a seus fins, de acordo com metas 
a serem atingidas. Trata-se de um conjunto de normas (Poder Legislativo), 
atos (Poder Executivo) e decisões (Poder Judiciário) que visam à realiza-
ção dos fins primordiais do Estado”. (CANELA JUNIOR, 2009, p.17-18).
21  Em complemento Maria Paula Dallari Bucci preceitua que “Políticas Pú-
blicas” é a expressão que abrange todas as formas de atuação do Estado, 
dentro de uma perspectiva de processos juridicamente articulados. (BUC-
CI, 2006, p. 37).
22  Tal posicionamento também é sustentado por Liberati “O Estado deixa 
de existir como ente político quando se omite no seu dever fundamental de 
satisfazer integralmente as necessidades dos cidadãos. (LIBERATI, 2013, 
p.97)”.
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Nessa seara, chama-se atenção para um importante ator pú-
blico com ampla expertise conhecido como analista das políticas pú-
blicas23 que se mostra imprescindível na formulação de toda política 
pública que vise, verdadeiramente, sanar um problema público24.

Outra habilidade diz respeito a aconselhar estrategicamente, 
ou seja, o analista de política pública25 deve ser o mentor dos to-
madores de decisão, pois traz conhecimentos estratégicos e científi-
cos para a tomada de decisão frente ao problema público existente. 
Elucidar valores e argumentos, por sua vez, concernente a auxiliar 
os governantes e cidadãos no mapeamento dos pontos positivos e 
negativos de uma alternativa de política pública (SECCHI, 2016).

Por fim, tem-se a habilidade de democratizar no sentido de 
arquitetar ambientes de debate para que toda a coletividade parti-
cipe considerando suas especificidades. Tem o escopo de aliar co-
nhecimento tácito e a experiência dos entes políticos, burocratas e 
beneficiários da política pública, além de agir como mediador, a fim 
de garantir vez e voz a todos (SECCHI, 2016).

Assim, com a junção de todos os atores envolvidos em de-
terminado problema público, aliado aos instrumentos efetivos que 

23  Define Secchi “o analista é o ator técnico-político que realiza a análise de 
política pública, desempenhando totalmente ou em parte as tarefas de de-
limitação de problemas públicos, criação de alternativas, coleta de dados, 
tratamento e análise dos dados, organização e mediação de reuniões com 
outros atores políticos e grupos de interesse, elaboração de policy reports 
e estruturação da recomendação de política pública”. (SECCHI, 2016, p. 
17). 
24  Em complemento prelecionam Mayer, Daalen e Bots (2013) que é de 
fundamental importância que os analistas de políticas públicas desenvol-
vam as seguintes capacidades: pesquisar e analisar, a fim de adquirir co-
nhecimentos tanto através de pessoas quanto de documentos; estruturar e 
recomendar com a finalidade de usar a inteligência criativa para delinear 
novas alternativas de políticas públicas propícias ao enredo em debate e 
oficializar orientações para os tomadores de decisão. 
25  Importante mencionar que o analista não é exclusivo de um determinado 
órgão ou poder. Nesse sentido, Secchi pontua “o analista pode estar vin-
culado ao poder executivo, legislativo, judiciário, ao ministério público ou 
mesmo aos meios de comunicação. O que faz um analista de política pú-
blica não é o seu cargo, mas a atividade de reunir evidências e argumentos 
para a indicação de linhas de ação para a resolução de problemas públicos 
concretos. (SECCHI, 2016, p. 22). 
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podem ser apontados por indivíduos com vasta expertise, como os 
analistas de políticas públicas que foram objeto de breve estudo nes-
te capítulo, torna-se possível, então, delinear uma política pública 
eficaz, a fim de minimizar as desigualdades socioeconômicas exis-
tentes em um dos países mais desiguais26 do mundo. 

Ocorre que o cenário ideal torna-se cada vez mais distante 
da realidade vigente no Brasil. Apesar de toda a legislação garantista 
existente e os tratados internacionais de direitos humanos ratifica-
dos pelo Brasil, fato é que o movimento neoliberal em âmbito global 
tem impactado diretamente e de forma negativa no desenvolvimen-
to das políticas públicas27 o que, por conseguinte, impacta na concre-
tude dos direitos sociais.

Nesse sentido, percebe-se que a lógica econômica e de mer-
cado ganhou preponderância sobre o bem estar coletivo. Os pro-
gramas assistenciais tornaram-se malquistos e taxados como ferra-
mentas de “cabresto eleitoral”. Já os indivíduos beneficiados que se 
encontram, muitas vezes, em estado de total miserabilidade, como é 
o caso dos indivíduos em situação de rua, são taxados como pregui-
çosos e merecedores da condição que se encontram.

 Portanto, em seguida, no presente trabalho, adentrar-se-á 
no campo de elucidação das mazelas concernentes aos indivíduos 
que fazem das ruas suas moradas e a forma que as políticas públicas 
habitacionais estão sendo desenvolvidas atualmente.

2.1 População em situação de rua e as políticas públicas habitacionais

Inicialmente, cumpre destacar que no plano infraconsti-
tucional a Política Nacional para a População em Situação de Rua 
conceituou esses indivíduos em seu  art. 1º28, parágrafo único, como 

26  “Segundo dados atualizados do Pnud, o Brasil passou a ocupar em 2018 
a 9ª pior posição em matéria de desigualdade de renda medida pelo coefi-
ciente de Gini num conjunto de 189 países”. (OXFAM, 2018, p.27).
27  Preleciona Liberati: “O ideário neoliberalista provocou o desmantela-
mento da máquina pública, o encolhimento do espaço público e a dimi-
nuição de investimento em políticas sociais, colocando em sério risco a 
garantia dos direitos fundamentais e a execução das políticas sociais públi-
cas, especialmente para protagonistas mais frágeis, como crianças, adoles-
centes e idosos”. (LIBERATI, 2013, p. 98).
28  Definição semelhante é apresentada por Costa que preceitua estes indiví-
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um grupo populacional heterogêneo que possui em comum a po-
breza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados 
e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza lo-
gradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia 
e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as 
unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como mora-
dia provisória.

Entretanto é importante ressaltar que tal conceito não é rí-
gido e pode variar de país para outro, tendo em vista tratar-se de 
uma definição essencialmente cultural29. Portanto, embora haja um 
campo maleavelmente aberto nessa seara extrai-se dessas definições 
expostas acima que a população em situação de rua é marcada pela 
diversidade, além de estar atrelada intrinsecamente a uma situação 
de pobreza absoluta e ao sentimento de não pertencimento à socie-
dade. 

Em grande parte dos casos as motivações para a situação de-
plorável e desumana que estes indivíduos se encontram não envolve 
apenas questões de ordem financeira. Os exemplos são inúmeros, 
como nos casos relativos à violência doméstica, dependência quími-
ca e desemprego.

Deste modo, tendo em vista a heterogeneidade deste grupo, 
em 2009 foi publicada uma pesquisa sob coordenação do Ministé-
rio de Desenvolvimento Social (MDS) que possibilitou caracterizar 

duos como: “grupo populacional heterogêneo, composto por pessoas com 
diferentes realidades, mas quem tem em comum a condição de pobreza ab-
soluta e a falta de pertencimento à sociedade formal” (COSTA, 2005, p. 3).
29  Tal posicionamento é sustentado pelas Nações Unidas em Principles and 
Recommendations for Population and Housing Censuse (2017) tendo em 
vista os conceitos de moradia apropriada, habitação comunitária mínima e 
segurança da posse que podem ser interpretados de diferentes maneiras em 
cada cultura. Nesse sentido, sustenta as Nações Unidas que há duas cate-
gorias concernentes aos indivíduos sem moradias: (a) Sem-abrigo primário 
(ou sem teto): esta categoria inclui pessoas que vivem nas ruas ou sem 
um abrigo que se enquadre no âmbito dos alojamentos; (b) Sem-abrigo 
secundário: esta categoria pode incluir os seguintes grupos: I. Pessoas sem 
local de residência habitual que se desloquem frequentemente entre vários 
tipos de alojamento (incluindo habitações, abrigos ou outros trimestres); II. 
Pessoas geralmente residentes em abrigos de longo prazo (também chama-
dos de “transitórios”) ou arranjos semelhantes para os sem-teto. (NAÇÕES 
UNIDAS, 2017, p.38, tradução nossa).
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esse grupo populacional e serviu de sustentáculo para a formulação 
e implantação de políticas públicas para essas pessoas, podendo ser 
considerada a mais abrangente até hoje.

A Pesquisa Nacional30 abrangeu 71 cidades, que somadas 
com os números das pesquisas municipais de Porto Alegre, São Pau-
lo, Belo Horizonte e Recife identificaram cerca de 50.000 pessoas 
nessas condições. Entretanto, não foram considerados as crianças e 
adolescentes, nem tão pouco reuniu todos os municípios brasileiros.

Foram identificados, predominantemente, homens (82%). 
Sendo 67% negros. Além disso, observou-se que grande parte es-
tava trabalhando (52,6%), mesmo que seja no mercado informal. 
Atuavam como catadores de materiais recicláveis (27,5%), flaneli-
nhas (14,1%), em setores da construção civil (6,3%), limpeza (4,2%), 
como carregadores e estivadores (3,1%).

Igualmente, apenas uma minoria (15%) pedia dinheiro nos 
espaços públicos, assim denota-se que esses indivíduos são majorita-
riamente compostos por trabalhadores de diversas áreas, da econo-
mia informal, não devendo, portanto, serem estereotipados.

Em complemento à pesquisa, alguns indicadores internacio-
nais, como o Índice de Gini31 o Índice de Pobreza Multidimensio-
nal32 permitem deduzir que o nível de concentração de renda influi 

30  (Secretaria Nacional de Renda e Cidadania e Secretaria Nacional de As-
sistência Social Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
2011).
31  O Índice de Gini nasceu no século XX mais precisamente em 1912, com 
matemático italiano Corrado Gini que criou tal instrumento para medir as 
condições de renda dos habitantes de uma determinada região. Essa ferra-
menta é utilizada, hodiernamente, para medir a desigualdade social vigen-
te por meio da análise da concentração de renda dos indivíduos de uma 
determinada localidade. Ele consiste em um número entre 0 e 1; quanto 
mais próximo do 0 maior é a distribuição de renda. (WOLFFENBÜTTEL, 
2004).
32  Segundo Damásio e Mah (2010, p.1-2) “Em 1997 surge o Índice de Po-
breza Humana (IPH) no RDH para responder à necessidade de avaliar as 
conjunturas de pobreza e de privação multidimensionais com o acesso à 
saúde, nutrição ou habitação, enquanto situações de entrave ao desenvol-
vimento humano principalmente ao nível dos Estados do hemisfério sul. 
Uma das limitações do IPH era a de apenas realçar privações agregadas, 
nas três dimensões do IDH, não quantificando, pelo contrário, privações 
conjuntas, isto é, o número de indivíduos particulares, de agregados fami-
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consideravelmente no aumento da pobreza e, consequentemente, da 
população em situação de rua.

Convém destacar que compreensão adequada dos referidos 
índices podem auxiliar, por exemplo, na formulação de programas 
de transferência de renda33 ao considerar realidades locais de cada 
região.

Nesse sentido, cumpre estabelecer também no presente capí-
tulo, uma análise qualitativa concernente a principal política pública 
habitacional desenvolvida até os dias atuais com ênfase nos seus en-
traves. Fato é que não há programas públicos que garantam acesso 
à moradia adequada e digna a todos os indivíduos, tendo em vista 
uma série de fatores políticos34 e econômicos. Mas apesar das suas 
deficiências o programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida35” 
(PMCMV) ainda é o de maior destaque em âmbito nacional e será 
objeto de análise na sequência.

Sabe-se que o referido programa foi criado com o escopo 

liares, de grupos afetados por situações de pobreza e privações, que se ma-
nifestam frequentemente sobrepostas. O novo índice que surge em 2010, o 
IPM, procura superar as limitações do seu antecessor, o IPH, ao procurar 
computar tanto o número e pessoas que são pobres multidimensionalmente 
como a intensidade da sua pobreza. O IPM é definido segundo dez indica-
dores, concorrendo cada um deles de forma idêntica para a sua respectiva 
dimensão. São três as dimensões: saúde, educação e padrão de vida”. 
33  Os programas de transferência de renda objetivam atender as popula-
ções hipossuficientes do país, ao criar um mecanismo de proteção social. 
Os programas de transferência de renda mais importantes, no Brasil, são 
o Programa Bolsa Família (PBF) e o Benefício de Prestação Continuada 
(BPC).
34  Segundo lição de Dias (2016) dentre estes fatores estão a especulação 
imobiliária, déficit habitacional, dificuldades de acesso a linhas de finan-
ciamento para aquisição da moradia própria para indivíduos de baixa ren-
da, ausência ou ineficácia das políticas públicas habitacionais, limitação de 
políticas de desenvolvimento e outras.
35  “O programa habitacional foi constituído em 2008 e conta com duas fa-
ses: a primeira, estabelecida em 2009, por meio da Lei no 11.977/2009, e a 
segunda em 2011, com a Lei no 12.424/2011. Além desses dois instrumen-
tos legais, o programa é regido por uma série de portarias interministeriais 
e decretos presidenciais. Cada uma das duas fases do programa objetivava 
construir 1 milhão de moradias para famílias com renda inferior a 10 salá-
rios mínimos (SM) mensais”. (MARQUES; RODRIGUES, 2013, p. 160).
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de fomentar a economia e gerar empregos, ao construir moradias 
populares com subsídios do governo. A gestora operacional deste 
programa é a Caixa Econômica Federal (CEF), sendo responsável 
diretamente por receber e ratificar ou não as propostas de empresas 
no setor da engenharia civil. Já ao governo coube a função de viabili-
zar a terra necessária para a construção destas moradias.

A campanha amplamente difundida deste programa con-
sistia em reduzir significativamente o déficit habitacional em âm-
bito nacional para as famílias carentes, entretanto, observa-se que 
os mais necessitados de moradia, ou seja, aqueles indivíduos que se 
encontram em situação de rua, não foram contemplados no progra-
ma36.

Outro quesito que impede completamente o acesso da po-
pulação em situação de rua ao PMCMV diz respeito aos requisitos 
econômicos. Inicialmente o referido programa foi instituído para 
atender três faixas de renda distintas: a) família com renda mensal 
até R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); b) famílias com renda men-
sal entre R$ 1.600 (mil e seiscentos reais) e R$ 3,100 (três mil e cem 
reais); c) faixa 3: famílias com renda entre R$ 3.100,00 (três mil e 
cem reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Atualmente existem quatro faixas sendo a faixa 1: para famí-
lias com renda de até R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais); faixa 1,5: 
para famílias com renda de até R$ 2,600 (dois mil e seiscentos reais); 
faixa 2: para famílias com renda de até R$ 4.000,00 (quatro mil re-
ais); faixa 3: para família com renda de até 7.000,00 (sete mil reais)37.
36  Nesse sentido merece destaque a contribuição de Dias: “Ao perquirir o 
conteúdo atual da mais recente política pública de moradia urbana, deno-
minado “Minha Casa, Minha Vida”, implementando em julho de 2009 (Lei 
nº 11.977/2009)- antes, portanto, da regulamentação do Programa nacional 
para a inclusão da população em situação de rua, mas alterando posterior-
mente em 2010 e 2011-, a população de rua não foi contemplada como 
área de atuação do Programa, vez que as suas prioridades de atendimen-
to- incluídas pela Lei nº 12.423, de 2011 (art. 7, III, IV e V)- são: famílias 
residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabriga-
das; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; famílias 
de que façam parte pessoas com deficiência. Não há qualquer menção a 
programas específicos para pessoas em situação de rua, exceto naque-
las hipóteses em que residam em áreas de risco ou insalubre. (DIAS, 2016, 
p. 461, grifo nosso).
37  Essas informações encontram-se disponíveis no site da Caixa econô-
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Portanto, observa-se, que o requisito econômico sempre es-
teve presente desde o início do PMCMV. Tal política pública vai na 
contramão38 da população em situação de rua, uma vez que esses 
indivíduos não possuem renda ou quando possuem é algo ínfimo, 
fruto de trabalho informal, conforme já exposto no decorrer da in-
vestigação. 

Uma possível hipótese39 para a não priorização do governo 
em contemplar os indivíduos em situação de rua, no Programa Mi-
nha Casa Minha Vida, dá-se devido a motivações políticas, como 
por exemplo, a dificuldades destes grupo populacional em participar 
do pleito eleitoral. 

Além disso, mesmo em uma remota hipótese da solvência 
definitiva da problemática de ausência de moradias dignas no Brasil, 
isto por si só não seria suficiente para sanar a complexidade inerente 
ao tema. Como já mencionado, faz-se de suma importância a atua-
ção intersetorial entre diversos órgãos públicos, analistas de políticas 
públicas e outros indivíduos para o melhor desenvolvimento da po-
lítica pública que abranjam não só a moradia como todos os demais 
direitos sociais.40

mica federal. Disponível em: https://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/
minha-casa-minha vida/urbana/Paginas/default.aspx#:~:text=Fam%-
C3%ADlias%20com%20renda%20de%20at%C3%A9%20R%24%20
7.000%2C00%3A,voc%C3%AA%20conquistar%20uma%20casa%20
pr%C3%B3pria.. Acesso em: 24 nov. 2020. Acesso em: 23 nov. 2020.
38 Nesse mesmo sentido prelecionam (NONATO; DIAS, 2016, p. 66) “ve-
rifica-se, assim, que os critérios utilizados para seleção de beneficiários do 
PMCMV correspondem requisitos um tanto quanto distante da realidade 
das pessoas em situação de rua. Cotejando as dificuldades de exercício do 
direito à moradia entre os cidadãos de baixa renda e o segmento popula-
cional em situação de rua, a questão do exercício do direito fundamental à 
moradia digna torna-se ainda mais complexa, haja vista as características 
diferenciadas deste grupo social como a pobreza extrema e a inexistência 
de renda”.
39  “Excluídos também das urnas, moradores de rua têm dificuldade de vo-
tar. Especialistas afirmam que sem-teto deixam de ser prioridade para a 
classe política por não terem título de eleitor”. (BITTAR, 2018).
40  Em complemento preleciona Dias: “As políticas públicas de acesso à 
moradia adequada para a população em situação de rua devem trabalhar 
não apenas a oferta de moradia, mas a geração de renda, a inclusão social 
e outros problemas que afetam, de forma mais direta e especial, a popula-
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Considerações finais

No decorrer do presente estudo, buscou-se responder a se-
guinte problemática: de que modo é possível minimizar a proble-
mática da ausência de moradias adequadas para a população em 
situação de rua?. Para tanto, no primeiro capítulo, foi realizado uma 
análise da evolução legal do direito humano à moradia, especial-
mente, no pós-segunda guerra mundial. 

Na sequência investigou-se dados produzidos pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (IPEA) para uma melhor compreensão, 
no plano fático, do percentual de brasileiros que residem em locais 
impróprios com destaque para a população em situação de rua. 
Constatou-se que há milhões de brasileiros vivendo em aglomera-
dos subnormais e em situação ainda pior estão os cerca de 222 mil 
indivíduos que vivem nas ruas.

Observou-se que a justificativa dada pelo Estado para a au-
sência dessas políticas públicas remota a aspectos orçamentos, mas 
na realidade tal situação e fruto da desigualdade social e da má dis-
tribuição de renda que podem ser corroboradas pelos índices ana-
lisados.

Posteriormente, verificou-se a necessidade do desenvolvi-
mento de políticas públicas em diálogo com os vários atores sociais 
para a concretização dos direitos sociais. Na sequência, realizou-se 
uma análise do programa “Minha Casa, Minha Vida” e chegou-se 
ao resultado que não há nenhum eixo de atuação para contemplar a 
população em situação de rua. Tal situação decorre do fato de mui-
tos desses indivíduos não terem renda (critério obrigatório para a 
participação no PMCMV).

Por fim, conclui-se que não basta apenas a efetivação do di-
reito à moradia para sanar integralmente a problemática da popula-
ção em situação de rua. É necessário que os demais direitos sociais 
elencados no artigo 6º da CF/88 sejam assegurados concomitante-
mente.

ção em situação de rua. [...] Nesse caso, devem ser consideradas políticas 
habitacionais diferenciadas, tais como aluguel social, recuperação de áreas 
degradas para criar espaços de lazer, esporte e cultura para a inclusão (e 
não expulsão dos moradores). (DIAS, 2016, p. 461).”
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Entretanto, considerando a realidade fática do Brasil, a cor-
reção da política pública habitacional retromencionada de forma a 
englobar esse grupo vulnerabilíssimo já representaria um grande 
avanço. 
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Direito e Literatura: da naturalização à 
desnaturalização da hipersexualização 

e da violência sexual contra a 
mulher negra brasileira

Law and Literature: From Naturalization to Denaturalization of 
Hypersexualization and Sexual Violence against Black Brazilian Women

Fernanda de Paula Ferreira Mói1

Mariana Gomes Valente2

Resumo: O presente estudo visa analisar obras da literatura 
para desvendar e expor o pensamento social brasileiro, durante a 
História, da hipersexualização e exploração da mulher negra, retra-
tada como “a mulata brasileira”; trará, também, um paralelo sobre 
como esta ideia se concretizou em uma violência simbólica, acar-
retando em consequências sociais negativas de violência real para a 
mulher negra, que perduram no contexto brasileiro até hoje, percep-
tível, por exemplo, em ditados populares estrutural e institucional-
mente discriminatórios e nos índices de violência sexual para com 
este grupo duplamente vulnerável (gênero + raça). Ainda, será abor-
dado como o Direito, na ciência e no âmbito prático, tem o dever de 
não só proteger e auxiliar no processo de equidade desta minoria, 
mas também de buscar meios sólidos para fazer com que esta ideia 
seja reconhecida e desnaturalizada pela sociedade como um todo. 

1  Professora e advogada. Mestre em Direito pela Universidade de Ribei-
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Para tanto, defende-se que a implementação de políticas públicas 
educacionais, concomitante à ascensão do feminismo negro, auxilia 
na criação de um novo paradigma civilizatório, superando o enten-
dimento de que a luta das minorias para a eficaz equidade social 
é mera ideologia e não um direito-dever fundamental assegurado 
constitucionalmente no ordenamento jurídico pátrio.

Palavras-chaves: Literatura brasileira; Hipersexualização; 
Mulher negra; Violência sexual; Desnaturalização.

Abstract: This study aims to analyze literary works to un-
ravel and expose the Brazilian social mindset, throughout History, of 
the hypersexualization and exploitation of black women, portrayed 
as “the Brazilian mulatto”; it will also bring the parallel about how 
this idea achieved a symbolic violence, resulting in negative social 
consequences of real violence against black women, that lingers in 
the Brazilian context to this day, visible, for example, in both struc-
tural and institutionalized discriminatory popular sayings and sex-
ual violence rates committed against this doubly vulnerable group 
(gender + race). It will also be addressed how the Law, as a science 
and in a practical context, has a duty of not only to protect and to 
help in the process of equity of this minority, but also to seek for 
solid ways for this idea to be recognized and denaturalized by the so-
ciety as a whole. Therefore, it´s defended that the implementation of 
educational public policies, alongside the growth of black feminism, 
assists in the creation of a new paradigm of civilization, overcoming 
the understanding that the fight of the minorities aiming for an ef-
fective social equity is just an ideology, but a  fundamental right-duty 
ensured constitutionally in Brazilian legal order.

Keywords: Brazilian literature; Hypersexualization; Black 
women; Sexual violence; Naturalization.

Introdução

A arte é imbuída de movimentos. Independente de qual seja, 
a influência social se apresenta em toda produção artística, em for-
mas e níveis diferentes.
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 Ao longo da História da literatura brasileira, a “mulata” fi-
gurou entre diversos clássicos. Jorge Amado representou a força nor-
destina e sensual em Gabriela; Aluísio de Azevedo trouxe à baila a 
igualmente desejável Rita Baiana em um núcleo do Cortiço, enquan-
to a ex-escrava Bertoleza, a negra retinta, era vista somente como 
uma empregada a ser explorada, mesmo sendo forra.

Na sociedade brasileira, os núcleos supramencionados nada 
mais eram do que a realidade vivida pela mulher negra desde a sua 
escravização. Afere-se que, neste caso, a arte imita vida, naturali-
zando o pensamento hipersexualizado deste grupo historicamente 
marginalizado, tão comum, que é perceptível em diversos ditados 
populares e até conveniente para justificar a diferença nos números 
de violência sexual para com a mulher negra (preta e parda, confor-
me classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), se 
comparado à mulher não negra.

Destarte, este trabalho pretende questionar a divergência 
apontada, analisando-se o contexto histórico-social a qual a mulher 
negra era e ainda é submetida no Brasil para que se possa encontrar 
uma solução para desmitificar esta ideia a fim de, pelo menos, redu-
zir este absurdo quadro social. Para tanto, também serão estudadas 
as teses apresentadas nos trabalhos de jus-filósofas e especialistas no 
assunto, como Djamila Ribeiro, Lélia Gonzales, Angela Davis, Sueli 
Carneiro e bell hooks.

Ainda, será abordado se essas obras literárias, tão estudadas 
durante a vida acadêmica do estudante brasileiro, ajudam a perpe-
trar esta realidade ou a desmascará-la, de acordo com a forma a qual 
estes livros são observados.

Por fim, buscar-se-á tratar a importância da Literatura e do 
Direito, como ciência e prática social aplicada, utilizarem de recur-
sos próprios para a exposição desta cruel realidade para além daque-
las que sofrem cotidianamente com o problema, e, consequentemen-
te, fazer valer o amparo sócio estatal para se concretizar o alcance da 
equidade social a qual a sociedade brasileira, como Estado Demo-
crático de Direito, almeja.

Para tanto, sempre nos limites dos objetivos propostos, a 
pesquisa é essencialmente bibliográfica, para fornecer o estudo teó-
rico que será a base para a utilização do método analítico-dedutivo, 
a fim de se resolver a problemática exposta.
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1. Mulher negra: história e ficção

Adotado como principal forma social de produção na época 
das Grandes Navegações, o modelo escravocrata foi implantado pelo 
português na colônia brasileira desde a sua chegada ao Novo Mun-
do. Nesta relação entre escravizador e escravizado, a mulher africa-
na e, posteriormente, a afrodescendente, sempre foi vista como um 
mero objeto: de exploração, de trabalho forçado, de mercadoria, de 
reprodução, de prazer sexual.

De todas essas vertentes sociais a qual era submetida, a pro-
criação (que, de forma indireta, acarretava o prazer sexual dos se-
nhores brancos) era o objetivo precípuo da mulher negra nas terras 
tupiniquins. Gilberto Freyre, em seu clássico estudo sobre a íntima 
relação entre a Casa-grande e a Senzala, publicado em 1933 com este 
mesmo título, afirma esta situação se dava por uma realidade, num 
primeiro momento, muito objetiva: 

A escassez de mulheres brancas criou zonas de confraterni-
zação entre vencedores e vencidos, entre senhores e escravos. 
Sem deixarem de ter relações – as dos brancos com mulheres 
de cor -  de “superiores” com “inferiores” e, no maior número 
de casos, de senhores desabusados e sádicos com escravas 
passivas, adoçaram-se, entretanto, com a necessidade expe-
rimentada por muitos colonos de construírem família dentro 
dessas circunstâncias e sobre essa base. 3

A miscigenação, portanto, se deu tanto por fatores sociais, 
como já explicitados, como econômicos, uma vez que, com mais 
pessoas nascidas no território, menor a necessidade de adquirir 
mão-de-obra escrava que, não obstante o tratamento aos quais os 
escravizados eram submetidos, por serem vistos como “coisa”, eram 
a mercadoria mais cara Idade Moderna.

A diversidade de povos resultante da relação senhor-escrava 
ajudou a desenvolver o mito da democracia racial no país, à medida 
que, com o surgimento dos filhos mestiços, legítimos e ilegítimos, o 

3  FREYRE, Gilberto (1900-1987). Casa-grande & senzala: formação da 
família brasileira sob o regime da economia patriarcal/ Gilberto Freyre; 
apresentação de Fernando Henrique Cardoso. – 48 ed. rev.. – São Paulo: 
Global, 2003. p. 33. 



214 • CAPÍTULO 8

monopólio dos latifúndios e sesmarias nas mãos dos colonizadores 
foi enfraquecida; consequência da utilização da mulher “índia e a 
negra-mina, a princípio, depois a mulata, a cabrocha, a quadrarona, 
a oitavona, tornando-se caseiras, concubinas e até esposas legítimas 
dos senhores brancos”.

Os efeitos sociais deste fenômeno, no entanto, não fizeram 
com que a mulata deixasse de ser considerada como inferior. Pelo 
contrário, foi apenas mais uma forma de estratificação dentro do 
próprio grupo, de maneira que a negra retinta era a doméstica, forte, 
robusta, babá, cozinheira, enquanto a mulata servia, principalmente 
para satisfação sexual. A branca era para casar, a mulata para f...., 
negra para trabalhar4.

Sempre foi claro que esta relação íntima não se tratava de 
afeto, mas sim da exploração do corpo negro nas mais distintas ver-
tentes; Freyre explanava que a negra ou mulata mais “agradável aos 
olhos” era escolhida para trabalhar dentro da casa grande, a fim de 
obter um contato mais próximo do senhor para com ela, fator que 
facilitou estupros e filhos ilegítimos.

A proximidade acarretou, por sua vez, num panorama sádi-
co de toda a família branca para com ela: o senhor a utilizava para 
satisfazer a sua lascívia; a senhora, acometida pelo ciúme e pela ri-
validade, maltratava a mucama de todas as maneiras que conseguia 
imaginar; a filha a tratava como criada particular; o filho se aventu-
rava com as “negrinhas fáceis” desde a mais tenra idade.

 Sobre este cenário, Del Priore afirma as causas sobre a pros-
tituição doméstica:

Acrescente-se à rudeza atribuída aos homens o tradicional 
racismo que campeou por toda a parte. Estudos comprovam 
que os gestos diretos e linguagem chula eram destinados 
às negras escravas e forras ou mulatas; enquanto as bran-
cas reservavam-se galanteios e palavras amorosas. Convites 
diretos para a fornicação são feitos predominantemente às 
negras e pardas, fossem elas escravas ou forras. Afinal a mi-
soginia racista da sociedade colonial classificava as mulheres 
não brancas como fáceis, alvos naturais de investidas sexuais, 
com quem se podia ir direto ao assunto sem causar melin-
dres. [...] Degradadas e desejadas ao mesmo tempo, as negras 

4  Ibid. p. 72.
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seriam o mesmo que prostitutas, no imaginário dos nossos 
colonos: mulheres “aptas à fornicação”, em troca de algum 
pagamento. E na falta de mulheres brancas, fossem para ca-
sar ou fornicar, caberia mesmo às mulheres de cor o papel de 
meretrizes de ofício ou amantes solteiras, em toda a história 
da colonização. E continua: nos séculos seguintes, à degra-
dação das índias como objetos sexuais dos lusos somou-se a 
das mulatas, das africanas, das ladinas e das caboclas – todas 
inferiorizadas por sua condição feminina, racial e servil no 
imaginário colonial. Mais desonradas que as “solteiras do 
Reino”, nome que se dava às prostitutas portuguesas, pois 
aquelas mulheres, além de “putas”, eram negras.5

Lélia Gonzales também denuncia em seu artigo “Racismo 
e sexismo na cultura brasileira” a horrenda predileção que sucedeu 
esta construção social da negra como objeto sexual:

Não faz muito tempo que a gente estava conversando com 
outras mulheres, num papo sobre a situação da mulher no 
Brasil. Foi aí que uma delas contou uma história muito re-
veladora, que complementa o que a gente já sabe sobre a 
vida sexual da rapaziada branca até não faz muito: iniciação 
e prática com as crioulas. É aí que entra a história que foi 
contada prá gente (brigada, Ione). Quando chegava na hora 
do casamento com a pura, frágil e inocente virgem branca, 
na hora da tal noite de núpcias, a rapaziada simplesmente 
brochava. Já imaginaram o vexame? E onde é que estava o 
remédio providencial que permitia a consumação das bodas? 
Bastava o nubente cheirar uma roupa de crioula que tivesse 
sido usada, para “logo apresentar os documentos”. E a gen-
te ficou pensando nessa prática, tão comum nos intramuros 
da casa grande, da utilização desse santo remédio chamado 
catinga de crioula (depois deslocado para o cheiro de corpo 
ou simplesmente cc). E fica fácil entender quando xingam a 
gente de negra suja, né?6

Esta narrativa é perceptível na personagem sedutora Rita 

5  DEL PRIORE, Mary. Histórias íntimas/Mary del Priore. 2. ed. São Pau-
lo: Planeta, 2014, p. 46/47.
6  GONZALEZ, Lélia. Racismo e Sexismo na cultura brasileira. In: Revista 
Ciências Sociais Hoje, Anpocs, pp. 223-244, 1984, p.234.
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Baiana, da obra de Aluízio de Azevedo. Mulata glorificada, Rita era 
uma mulher livre, predestinada aos anseios da vida de moça inde-
pendente, sem pensamentos voltados para casamento e constituição 
familiar; assanhada, destruidora de lares, detentora de um jeitinho 
tão instigante que todos os homens se enlouqueciam com ela. Atre-
lada ao pensamento da época de que quem tinha sangue negro cor-
rendo nas veias era sexualmente depravado, selvagem, carregado de 
luxúria e feitiçaria em seu corpo.

Assim se justificou a obsessão de Jerônimo, português, casa-
do, pai, sério, homem de família, trabalhador, que se tornou vítima 
dos encantos da morena ao vê-la dançar:

E viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, 
surgir de ombros e braços nus, para dançar. A lua destolda-
ra-se nesse momento, envolvendo-a na sua cama de prata, a 
cujo refulgir os meneios da mestiça melhor se acentuavam, 
cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda 
de pecado, toda de paraíso, com muito de serpente e muito 
de mulher.

Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebo-
lando as ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquer-
da, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo car-
nal, num requebrado luxurioso que a punha ofegante; [...].7

Tão enamorado ficou, que largou o seu casamento para vi-
ver com a baiana em concubinato.

 De forma semelhante, Gabriela, de Jorge Amado, virou a 
cidade de Ilhéus de cabeça-para-baixo ao ser contratada pelo árabe 
Nacib como cozinheira. Este, logo atraiu-se por sua beleza, “espiou-
-lhe as pernas, o balanço do corpo no andar, o pedaço da coxa cor 
de canela. (...) Morena e tanto, essa sua empregada (...) e da cor quei-
mada que ele gostava”8 

Em pouco tempo, todos os homens da cidade também de-
sejavam Gabriela, surpresos por nunca terem visto morena tão bo-

7  AZEVEDO, Aluísio de. O Cortiço. Goiânia: Grupo Educart, 2012. p. 85.
8  AMADO, Jorge (1912-2001). Gabriela, cravo e canela: crônica de uma 
cidade do interior/Jorge Amado; posfácio de José Paulo Paes. – 2 ed.. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 118.
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nita, ingênua, passiva e sensual. Já Gabriela, que havia “se tornado 
mulher” (eufemismo para a palavra estuprada) por seu próprio tio, 
ainda menina, já se acostumara com o assédio masculino e, por isso, 
só considerava bom o “seu Nacib”, com quem teve um relacionamen-
to cama, mesa e banho.

O comerciante logo se apaixonou por sua empregada, mas 
não acreditava que ela fosse mulher para casar, afinal, precisava se 
casar com moça prendada, de família conhecida, virgem, recatada, 
de boa educação. Gabriela também pensava desta forma:

Pensar, para quê? Valia a pena não... Seu Nacib era para casar 
com moça distinta, toda nos trinques, calçando sapato, meia 
de seda, usando perfume. Moça donzela, sem vício de ho-
mem. Gabriela servia para cozinhar, a casa arrumar, a roupa 
lavar, com homem deitar. Clemente na estrada, Nhozinho na 
roça, Zé do Carmo também. Na cidade Bentinho, moço estu-
dante, casa tão rica! Vinha mansinho, na ponta dos pés, com 
medo da mãe. Primeiro de todos, ela era menina, foi mesmo 
seu tio. Ela era menina, de noite seu tio, velho e doente.9

 Frisa-se aqui, que a mulata não era glorificada com o intuito 
de ser endeusada, mas sim, para justificar a lubricidade do europeu 
em relação aos fascínios da mestiça americana, culpando a falta de 
pudor masculina na lascívia que ela exalava.

Em contrapartida, volvendo ao realismo de Azevedo, Berto-
leza, escrava cafuza (mistura do negro com o indígena) que, engana-
da com o seu senso de liberdade, obteve a sua alforria forjada com a 
ajuda de João Romão - português comerciante avarento e ganancio-
so, dono do cortiço, da venda e da pedreira que fazem parte da nar-
rativa -  é condicionada a se tornar a sua empregada, explorada no 
ofício de quitandeira, servindo-lhe, também, de empregada domés-
tica. Ao longo do tempo, também se torna amante do comerciante, 
e é feliz, porque, “como toda cafuza, Bertoleza não queria sujeitar-se 
a negros e procurava institivamente o homem numa raça superior à 
sua”10.

Esta relação era vista com maus olhos pelos moradores da 
Rua do Hospício (endereço do cortiço), uma vez que, apesar de 

9  Ibid. p. 165.
10  AZEVEDO, Op. cit., p. 9.
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próspero em seus negócios, João Romão era visto como “aquele tipo! 
Um miserável, sujo, que não pusera nunca um paletó, e que vivia de 
cama e mesa com uma negra!”11.

Percebe-se, portanto, que de relações de mulatas e senhores, 
ao amancebo de negras da cidade com padres e comerciantes, gal-
gando entre o aliciamento e encorajamento à prostituição, a mulher 
negra sempre foi rebaixada a objeto de utilidades limitadas, subor-
dinada à podridão da (i)moralidade sexual do europeu e condicio-
nada às escusas de superexcitação e luxúria, cujos comportamentos 
perversos ensejaram numa marginalização cada vez maior desta 
mulher.

2. Da naturalização da mulata: consequências sociais 

Termo comumente usado no colóquio brasileiro, “mulata”, 
é uma palavra de origem espanhola, derivada de “mula” ou “mulo”; 
significa algo híbrido, nascido do cruzamento entre diversas espé-
cies; indica mestiçagem, mistura imprópria, impureza12.

Não obstante a falta de conhecimento do verdadeiro teor da 
palavra, o brasileiro usa e abusa da mulata em seu vocabulário. Antes 
fosse, se esse abuso fosse só linguístico.

Segundo um levantamento realizado pelo Datafolha, a pe-
dido Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a mulher negra, em 
sentido amplo (preta e parda, segundo classificação do IBGE) ainda 
é a mais vitimada atualmente.13 

A primeira edição do estudo, intitulado Visível e Invisível: a 
vitimização de mulheres no Brasil14, foi publicado em 2017 e abran-
geu o período de janeiro a dezembro de 2016. Do total de entre-
vistadas, 40% sofreram assédio dos mais variados tipos, como co-
mentários desrespeitosos, assédio físico em transporte público e até 
mesmo beijos não consentidos; neste mesmo estudo, foi observado 
11  Ibid. p. 23.
12  RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro?/ Djamila Ri-
beiro. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 99.
13  FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Visível e invi-
sível: a vitimização de mulheres no Brasil. 2017. Disponível em < http://
www.forumseguranca.org.br/publicacoes/visivel-e-invisivel-a-vitimiza-
cao-de-mulheres-no-brasil/> Acesso em 15 jan. 2020.
14  Ibid.
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que o assédio é mais grave entre adolescentes e jovens de 16 a 24 
anos e mulheres pretas (grifo nosso). 

Dissecando as informações supramencionadas, afere-se que 
entre o grupo destacado, 42% afirmaram ter recebido comentários 
desrespeitosos, 12% foram assediadas fisicamente em transporte pú-
blico e 5% foram agarradas ou beijadas sem consentimento.

Em 2019, foi publicada a segunda edição da pesquisa15, cujo 
destaque nos casos de assédio continuou com os mesmos grupos 
apontados no estudo anterior. A pesquisa afirma, categoricamente, 
para este crime, mulheres pretas apresentam maior nível de vitimi-
zação do que brancas: enquanto 40,5% das pretas e 36,7% das pardas 
asseveram ter sofrido algum tipo de assédio, 34,9% apresentam o 
mesmo relato.

Percebe-se, então, que apesar de todos os grupos apresenta-
rem números significativos, a mulher preta ainda se encontra como 
um grupo mais vulnerável.

Outro ponto da pesquisa que merece evidência é o fato de 
que, entre uma edição e outra o índice de mulheres que procuraram 
uma delegacia especializada caiu de 11% para 8% e, em ambas as 
edições, 52% delas nada fizeram.

O questionamento que se faz é: Por quê?
Como já explicitado na seção anterior, o machismo, resul-

tante do sistema patriarcal a qual o país foi submetido quando ainda 
Colônia, infelizmente é parte da formação cultural brasileira, jun-
tamente com o racismo. Este último é brilhantemente descrito pelo 
doutor em Direito Constitucional, Adilson Moreira, que afirma:

O racismo pode assumir diversas formas em diferentes lu-
gares e em diferentes momentos históricos. Suas várias ma-
nifestações têm o mesmo objetivo: preservar e legitimar um 
sistema de privilégios raciais, o que depende da circulação 
contínua de estereótipos que representam minorias raciais 
como pessoas incapazes de atuar de forma competente na 
esfera pública16.

15  SENADO FEDERAL. Visível e invisível: a vitimização de mulheres no 
Brasil 2° edição. 2019. Disponível em <https://www12.senado.leg.br/ins-
titucional/procuradoria/comum/visivel-e-invisivel-a-vitimizacao-de-mu-
lheres-no-brasil-2deg-edicao/> Acesso em 15 jan. 2020.
16  MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo/ Adilson Moreira. São Paulo: 
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Ou seja, o racismo, por seu caráter dinâmico em razão de in-
fluências políticas e culturais, possui diversas faces, que prejudicam 
de diversas maneiras a população afrodescendente. 

Acerca da problemática desta pesquisa, destacam-se, atu-
almente, duas configurações de racismo: o estrutural ou simbólico, 
como o autor denomina, e o institucional. MOREIRA assim os des-
creve:

O que certos autores chamam de racismo simbólico designa 
construções culturais que estruturam a forma como as mino-
rias raciais são representadas. Elas são um ponto de partida 
para as ações de indivíduos particulares e também de agentes 
institucionais. Para Joel Kovel, a dimensão simbólica do ra-
cismo seria produto de um processo psicológico e histórico 
a partir do qual as concepções do outro são construídas e 
transformadas, movimento responsável pela diferenciação 
de status cultural entre grupos raciais. [...]

Se as construções culturais que reproduzem a noção de 
superioridade moral das pessoas brancas operam como ego ideal, 
como um ideal moral a que a pessoa aspira, a negritude está ligada 
a uma série infinita de significações de caráter negativo do qual as 
pessoas procuram se afastar. [...]

Atos praticados por representantes de instituições públicas 
e privadas contra minorias raciais que prejudicam o status social 
dos membros desses grupos expressam o racismo institucional. Ele 
pode assumir a forma de discriminação direta ou então fazer parte 
da operação de instituições cujas ações não são necessariamente di-
rigidas a minorias raciais. [...] o racismo institucional torna-se parte 
do funcionamento normal de instituições públicas e privadas que 
não levam em consideração o impacto de suas decisões ou de suas 
omissões na vida dos diferentes grupos raciais.17 

Assim, a erotização da negra, naturalizada no pensamento 
social brasileiro e auxiliada pelo racismo nas vertentes acima aduzi-
das, traz de forma velada a violência simbólica defendida por Pierre 
Bourdieu. Segundo o autor, são instrumentos estruturados e estru-
turantes de comunicação e de conhecimento que os “sistemas sim-

Sueli Carneiro; Pólen, 2019, p. 32.
17  MOREIRA, op. cit., p. 49/50.
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bólicos” cumprem a sua função política de instrumentos de imposi-
ção ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar 
a dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica) dando 
o reforço da sua própria força às relações de força que a fundamen-
tam e contribuindo, assim, segundo a expressão de Weber, para a 
“domesticação dos dominados” 18. 

Portanto, essa visão acerca da violência simbólica acaba 
contribuindo para a dominação de uma classe sobre outra e, no caso 
do específico do machismo e suas vítimas, de uma raça sobre outra. 
Todo este imbróglio traz como consequência a maior incidência de 
violência contra a mulher negra, por ser mulher e negra, o que a 
coloca dois grupos historicamente marginalizados (gênero e raça), 
conforme os próprios dados já elucidados afirmam.

Ademais, se analisar do ponto de vista da ínfima porcenta-
gem de vítimas que realmente buscam ajuda nos órgãos especiali-
zados para tal, o racismo se apresenta ainda mais excludente, neste 
ínterim, na forma institucional, em razão da falta de amparo estatal 
a qual a vítima tem direito.

Em que pese a existência de casos atuais, exemplos não fal-
tam para elucidar essa questão. Djamila Ribeiro, ao comentar o caso 
de denúncias de trabalho infantil e exploração sexual na Comuni-
dade remanescente de quilombo Kalunga, em Cavalcante/GO, em 
abril de 2015, levantou críticas sobre a repercussão insuficiente do 
caso em comento, assim como a curta indignação da mídia e da so-
ciedade como um todo para tal fato, que rapidamente caiu no esque-
cimento popular. Em breve explicação, menciona:

Trata-se de crianças pobres que desde muito cedo vão tra-
balhar e ser exploradas em casas de famílias, em troca de 
alimento. Nesses locais, são abusadas sexualmente pelos 
patrões. Na comunidade onde vivem não há escolas. Longe 
dos pais, elas vivenciam maior vulnerabilidade. Por sofrerem 
machismo e racismo, meninas negras estão muito mais vul-
neráveis a esse tipo de abuso. Segundo dados da Unicef em 
sua pesquisa de violência sexual, perfil das mulheres e me-
ninas exploradas sexualmente aponta para a exclusão desse 

18  BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 10. ed. Rios de Janeiro: Ber-
trand Brasil, 2007, p.11
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grupo.19 

Em outra visão igualmente crítica do assunto, a filósofa 
ainda menciona que, historicamente, a romantização da miscigena-
ção procura escamotear a violência, qual seja, a cultura do estupro. 
Aponta, ainda, que “esses estereótipos racistas contribuem para a 
cultura da violência contra essas mulheres, que são vistas como las-
civas, “fáceis”, indignas de respeito”.20

Outra forma explícita de erotização da mulata e do papel da 
mulher negra na sociedade é apresentada no Carnaval, corroborada 
pelo mito da democracia racial no Brasil, de acordo com Lélia Gon-
zales.

Em suas palavras: 

Como todo mito, o da democracia racial oculta algo para 
além daquilo que mostra. Numa primeira aproximação, 
constatamos que exerce sua violência simbólica de maneira 
especial na mulher negra, pois o outro lado do endeusamen-
to carnavalesco ocorre no cotidiano dessa mulher, no mo-
mento em que ela se transfigura na empregada doméstica. É 
por aí que a culpabilidade engendrada pelo seu endeusamen-
to se exerce com fortes cargas de agressividade. É por aí, tam-
bém, que se constata que os termos mulata e doméstica são 
atribuições de um mesmo sujeito. A nomeação vai depender 
da situação em que somos vistas.21

A imagem da doméstica adiciona mais um fator ao sistema 
discriminatório. Em 5 de dezembro de 2017, a Comissão Interame-
ricana de Direitos Humanos (CIDH) apresentou o “Relatório sobre 
pobreza e direitos humanos na América”, na qual analisou esta per-
sistente situação precária nos Estados Membros da Organização dos 
Estados Americanos - OEA, da qual o Brasil faz parte. O relatório 
traz que a pobreza atinge determinados grupos historicamente mar-
ginalizados e discriminados.22

19  RIBEIRO, Op. cit., p. 89.
20  Ibid. p. 117.
21  GONZALES, Op. cit., p. 228.
22  OEA. CIDH apresenta relatório sobre pobreza e direitos humanos 
na América. Disponível em < https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/no-
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Neste aspecto, a mulher negra, que já se encontra em fator 
duplo de vulnerabilidade, encontra outra dificuldade em seu cami-
nho à ascensão econômica, o que consolida a sua permanência neste 
quadro social.

Muitas vezes ainda criança, essa mulher vai trabalhar para 
auxiliar na renda familiar, ou, quando maior, para garantir o seu 
sustento, assim como ocorreu com as meninas da Comunidade 
Kalunga, já mencionado. A saída precoce de casa facilita a atuação 
de criminosos sexuais e, ao mesmo tempo, dificulta o apoio social 
para com a vítima, uma vez que o primeiro pensamento das pessoas 
é “por que essa menina não está na escola? Nem deveria trabalhar, 
muito menos morar longe da família”. Prefere-se culpabilizar a víti-
ma ou procurar justificativas para a situação, do que de fato assimilar 
o crime ocorrido e buscar garantir o acesso da pessoa violentada à 
Justiça.

O fato é que o corpo feminino negro ainda é visto como 
propriedade pública, como objeto de fato. Ditados populares como 
“preta tem bunda grande”, “sua cor é tão exótica”, “aposto que é fogo-
sa na cama” aos mais simples chamados de “Ei! Morena”, percebe-se 
que o legado escravocrata ainda vive e produz frutos negativos para 
quem merece proteção social efetiva e reparação histórica.

3. Da atuação do direito para um novo marco civilzatório

Como Estado Democrático de Direito, a proteção de mino-
rias é um objetivo constitucionalmente fundamentado, presente no 
art. 3°, incisos III e IV, in verbis:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: [...] III - erradicar a pobreza e a mar-
ginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimi-
nação.23

tas/2017/202.asp> Acesso em 23 jan. 2020.
23  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos. Dispo-
nível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.
htm> Acesso em 22 jan. 2020.
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Ainda, em caráter supremo, a Lei Maior repudia expressa-
mente o racismo. Este, por sua vez, encontra o seu conceito na Lei 
n° 7.716/1989, o qual dispõe a punição para crimes resultantes de 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou proce-
dência nacional.

A população afrodescendente, em termos legais, também 
encontram amparo na Lei de Igualdade Racial (Lei n° 12.288/2010), 
que considera, em tese, os conceitos de discriminação étnico-racial, 
desigualdade racial, desigualdade de gênero e raça, população negra, 
políticas públicas e ações afirmativas, todos presentes no art. 1° do 
dispositivo legal.

Dissecando os conceitos principais para a elucidação desta 
temática, destacam-se os quatro últimos conceitos, que asseveram:

Art. 1° Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, desti-
nado a garantir à população negra a efetivação da igualdade 
de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, 
coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais 
formas de intolerância étnica.
Parágrafo único.  Para efeito deste Estatuto, considera-se:
[...]
III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no 
âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mu-
lheres negras e os demais segmentos sociais;
IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autode-
claram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), ou que adotam autodefinição análoga;
V - políticas públicas: as ações, iniciativas e programas ado-
tados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições ins-
titucionais;
VI - ações afirmativas: os programas e medidas especiais 
adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a corre-
ção das desigualdades raciais e para a promoção da igualda-
de de oportunidades. (grifo nosso).24

24  BRASIL. Lei 12.288 de 20 de julho de 2010. Estatuto da Igualdade Ra-
cial. Brasília, DF: Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos, 2010. Dis-
ponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/
Lei/L12288.htm> Acesso em 22 jan. 2020.
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Depreende-se da própria norma o conhecimento de que 
mulheres negras situam-se à margem da exclusão, acentuada pela 
equação Desigualdade (gênero + raça) + classe = base da pirâmi-
de social brasileira. Acrescenta-se classe ao cálculo, pois se trata de 
uma consequência do primeiro conjunto, que influencia de forma 
significativa o resultado final, dificultando ainda mais a ascensão so-
cioeconômica.

Assim, com esses conceitos, conclui-se que a proteção de 
minorias é uma questão de ordem pública. Mas como se deve rea-
lizar essa proteção, de forma a concretizar não só a proteção, mas a 
equidade social, buscando parâmetros para uma possível igualdade 
plena e mudança de comportamento e pensamento cultural no fu-
turo?

A implementação de políticas públicas, conforme disposto 
na normativa supramencionada, num cenário hipotético, é a solução 
mais eficiente para a redução das desigualdades. Uma ótima forma 
de se desnaturalizar a hipersexualização da mulher negra, por exem-
plo, é a exposição do problema, por meio da utilização interdiscipli-
nar da Literatura e da realidade atual, no âmbito educacional, para a 
exposição do óbice específico em caráter universal, porém de forma 
pormenorizada, a fim de não se ignorar a dupla discriminação no 
resultado final.

Desta forma, a Literatura é capaz de trabalhar em dois sen-
tidos:

a) Na releitura dos clássicos estudados ao longo da vida acadêmica, 
como aqueles citados no início da pesquisa, de forma a aprofundar 
os núcleos temáticos a serem analisados;

b)Na abordagem da literatura feminista, em especial o feminismo 
negro, conjuntamente aos clássicos, para a melhor assimilação do 
problema.

A literatura, quando não analisada de forma a abordar to-
dos os aspectos necessários para o estudante entender a obra, não só 
no âmbito textual (como geralmente ocorre), mas também no sócio 
histórico, de forma interdisciplinar, se torna uma forma didática de 
se fomentar o aspecto crítico dos alunos, a fim de se entender os 
problemas sociais da época, para se pensar em formas de solucionar 
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os problemas que o país enfrenta no cotidiano. Dentre estes, encon-
tra-se, infelizmente, a violência sexual, que tem como vítimas, em 
sua maioria, mulheres negras de todas as idades. 

Ademais, a depender como tais obras são expostas, obser-
va-se também a possibilidade de perpetuação do racismo estrutural. 
Logo, a desmitificação cultural é algo que precisa ser desenvolvido 
para que, a partir da análise destes clássicos brasileiros, não haja o 
reforço à naturalização da hipersexualização da mulher negra e do 
racismo.

Desta forma, neste caso específico, se o estudo destes livros é 
feito de maneira superficial, as chances de se perpetuar o pensamen-
to extremamente erótico imputado a essas vítimas é maior do que 
quando se abre uma observação pormenorizada de todos os núcleos 
que o texto abrange, pois cria-se no imaginário social um ideal de 
mulher negra que, além de nem sempre corresponder com a reali-
dade, exclui a dignidade à qual ela possui por direito, na medida em 
que ela tende a ser constantemente desrespeitada. 

Assim, a implementação de Políticas Públicas dentro das es-
colas, em todos os níveis de aprendizagem, que tenham como pauta 
o racismo e o machismo enraizados na sociedade brasileira, no sen-
tido de se estudar profunda e paralelamente aos clássicos literários 
livros atuais que abordem as problemáticas encontradas naqueles 
textos (entre teses e experiências reais das mais diversas pessoas 
da sociedade brasileira), se mostra uma possível solução, capaz de 
aproximar o mundo teórico ao prático; a uma realidade não vivida 
por alguns, podendo, concomitantemente, desnaturalizar a visão da 
mulher negra como mero objeto sexual.

Para isso, é necessário analisar a construção social da mu-
lher negra sob vários sentidos, a fim de se entender o caráter tripla-
mente marginalizado a qual ela vive. O feminismo, por exemplo, se 
tratado de forma geral, exclui o aspecto racista e classista da luta da 
mulher negra. Essa separação de espectros sociais é necessária para 
que não haja a perpetuação de uma segregação que ainda ocorre. É 
tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, para que o dis-
curso e a luta não voltem a cair no aspecto universal que possibilitou 
a criação do problema.

Sobre este tema, Angela Davis, ao analisar a luta pelo su-
frágio feminino nos Estados Unidos, percebeu que a realidade da 
mulher negra era triplamente dificultada, o que permitiu uma signi-
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ficativa exclusão desta classe trabalhadora – em sua maioria, domés-
ticas – na luta para o voto feminino:

“A mulher” era o teste, mas nem todas as mulheres pareciam 
qualificadas. As mulheres negras, obviamente eram virtual-
mente invisíveis dentro da campanha do sufrágio feminino. 
Como as mulheres brancas da classe trabalhadora, as líde-
res sufragistas estavam provavelmente impressionadas por 
organizar esforços e militância da classe das suas irmãs tra-
balhadoras. Por outro lado, as próprias mulheres trabalha-
doras não abraçaram entusiasticamente a causa do sufrágio 
feminino. Para as mulheres brancas trabalhadoras, a líderes 
sufragistas eram provavelmente inicialmente impressionadas 
pelos esforços de organização e militância da sua classe de 
irmãs trabalhadoras. Mas por seu lado, as próprias mulheres 
trabalhadoras não abraçaram entusiasticamente a causa do 
sufrágio feminino. Apesar de Anthony e Stanton terem per-
suadido várias mulheres líderes trabalhadoras para protesta-
rem contra a ausência de direitos das mulheres, a massa das 
mulheres trabalhadoras estavam demasiado preocupadas 
com os seus problemas imediatos – salários, horas, condi-
ções de trabalho – para lutarem por uma causa que parecia 
terrivelmente abstracta.25

Neste mesmo sentido, expõe Sueli Carneiro:

Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de 
mulheres, provavelmente majoritário, que nunca reconhece-
ram em si mesmas esse mito, por que nunca fomos tratadas 
como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres 
que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras 
ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas... Mu-
lheres que não entenderam nada quando as feministas dis-
seram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalha! 
Fazemos patê de um contingente de mulheres com identi-
dade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis sinhazinhas e de 
senhores de engenho tarados. Hoje, empregadas domésticas 
de mulheres liberadas e dondocas, ou de mulatas tipo expor-

25  DAVIS, Angela. Mulher, raça e classe. Tradução livre de Plataforma 
Gueto. 2013. Disponível em <https://we.riseup.net/assets/165852/mulhe-
res-rac3a7a-e-classe.pdf>. Acesso em 13 jan. 2020, p. 104.
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tação. Quando falamos em romper com o mito da rainha do 
lar, da musa idolatrada dos poetas, de que mulheres estamos 
falando?26

É neste momento que entra a Literatura negra. A rara e 
fresca abordagem de quem realmente sofre com as consequências 
sociais comentadas permite o maior alcance do debate; e não há me-
lhor lugar a se debater questões sociais do que nas escolas e univer-
sidades do país. 

A literatura negra que aqui é defendida não fala somente 
sobre o empoderamento negro. Trata-se também, da releitura das 
obras clássicas brasileiras; trata-se do ensino verdadeiro da história 
e cultura africana antes da diáspora, desde a educação de base, como 
a Lei 10.639 de 2003 estabeleceu, em caráter obrigatório, a inclusão 
no currículo da Rede de Ensino a temática “História e cultura Afro-
-brasileira”, justamente porque esta é um dos pilares fundadores da 
cultura brasileira.27

A ativista estadunidense bell hooks apadrinha esta tese, en-
sinada também por Paulo Freire (uma de suas maiores inspirações), 
para que o estudante aprenda a transgredir o discurso dominante e, 
assim, quebrar as amarras discriminatórias, logo no ensino funda-
mental e médio, para que saiba criticar o papel tradicional da edu-
cação na atualidade.

Assim ensina:

A educação como prática da liberdade é um jeito de ensinar 
eu qualquer um pode aprender. Esse processo de aprendiza-
do é mais fácil para aqueles professores que também creem 

26  CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra 
na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero. In: Racismos 
contemporâneos. Organização, Ashoka Empreendedores Sociais e Takano 
Cidadania. Rio de Janeiro: Takano Ed, 2003. (Coleção valores e atitudes. 
Série Valores; nº 1. Não discriminação), p. 50.
27  BRASIL. Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatorie-
dade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras provi-
dências. Brasília, DF: Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos, 2003. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.
htm> Acesso em 22 jan. 2020.
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que sua vocação tem o aspecto sagrado; que creem que nosso 
trabalho não é o de simplesmente partilhar informação, mas 
sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual 
dos nossos alunos. Ensinar de um jeito que respeite e proteja 
as almas de nossos alunos é essencial para criar as condições 
necessárias para que o aprendizado possa começar do modo 
mais profundo e mais íntimo. Ao longo de meus muitos anos 
como aluna e professora, fui inspirada sobretudo por aqueles 
professores que tiveram coragem de transgredir as frontei-
ras que fecham cada aluno numa abordagem de aprendiza-
do como uma rotina de linha de produção. Esses professo-
res se aproximam dos alunos com a vontade e o desejo de 
responder ao ser único de cada um, mesmo que a situação 
não permita o pleno surgimento de uma relação baseada no 
conhecimento mútuo. Por outro lado, a possibilidade desse 
reconhecimento está sempre presente.28

Entretanto, tal solução encontra certas dificuldades.
Sem deixar de levar em consideração a extrema impor-

tância do reconhecimento da realidade discriminatória pela Lei 
12.288/2010, é, no mínimo, trágico que uma norma tão necessária 
não seja levada a sério, justamente pela própria falha de instituir 
a possível e tão desejada equidade por meio de políticas públicas, 
quando estas dependem de interesses políticos do governo no poder, 
prevalecendo, assim, a vontade da classe dominante. 

Mas, para entender esta afirmação, necessário se faz, em um 
primeiro momento, desvendar o conceito de políticas públicas. Ma-
ria Paula Dallari Bucci afirma que se trata de um termo complexo de, 
“porque não é um tema ontologicamente jurídico, mas é originário 
do universo de preocupações de teoria política”.

Assim, a autora afere que:

As políticas públicas hoje são instrumentos de ação dos go-
vernos – o government by policies que desenvolve e aprimo-
ra o government by law – fenômeno que se explica também 
pela maior importância da fixação de metas para a ação dos 
governos republicanos. A função de governar – uso do poder 

28  HOOKS, bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da 
liberdade/ bell hooks. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. – São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2013, p. 25.
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coativo do Estado a serviço da coesão social – seria, portan-
to, o fundamento imediato das políticas públicas.29

Por ser um problema de Direito Público e pelo seu caráter 
de solução de problemas sócio estatais, as políticas públicas, mais 
comumente se expressam em forma de leis.  A formalização se dá, 
então, por atos dos Poderes Executivo e Legislativo e pelos interesses 
de quem os compõem, ou seja, a classe dominante.

É neste ponto que o problema da política pública para a 
questão de redução da desigualdade de gênero e raça reside. Não se 
trata de uma medida com ausência de eficácia, ou muito menos de 
legalidade. Pelo contrário. A política pública, quando realizada de 
forma imparcial e a atender as necessidades dos realmente desfavo-
recidos, podem ter resultados positivamente efetivos na sociedade a 
qual é aplicada. 

A questão que causa desconforto, em comento, é o fato de 
que aqueles responsáveis pela elaboração e implementação dessas 
políticas é justamente a classe dominante e opressora, que não pos-
sui interesses em “desmarginalizar” a classe oprimida.

BUCCI também expressa esta preocupação:

Em matéria de políticas públicas, o acerto dessa visão se con-
firma em relação aos programas de longo prazo, cuja reali-
zação ultrapasse a duração de um governo. Os objetivos de 
interesse público não podem ser sacrificados pela alternância 
do poder, essencial à democracia.30

Para tanto, traz à baila a proposta idealizada por Fábio Kon-
der Comparato, no sentido de instituir um órgão de planejamento 
desvinculado do Poder Executivo, cujas decisões seriam tomadas 
por um Conselho com atribuições distintas ao Congresso Nacional.

Por fim, defende que a eficácia das políticas públicas esteja 
diretamente relacionada à qualidade do processo administrativo do 

29  BUCCI, Maria P. D.. Políticas públicas e direito administrativo, Brasília: 
Revista de Informação Legislativa, 1997, Pp. 89-98. Disponível em:<ht-
tps://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/198/r13310.PDF? se-
quence=4&isAllowed=y> Acesso em 21 fev. 2020, p. 90/91.
30  BUCCI, op. cit., p. 97.
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processo que a implementa.31

Todavia, mesmo com todas essas questões obscuras que 
permeiam as políticas públicas, elas se fazem, no parâmetro atual 
brasileiro, as formas mais eficazes de se conseguir uma possível mu-
dança cultural no sentido comum compatível da ideia da mulher, 
em especial a negra, como ser humano, para que se abram os braços 
– e as mentes – para novas experiências de mundo numa sociedade 
pluralista, com o propósito de se atingir um novo marco civilizatório 
e puramente igualitário, como todo Estado Democrático de Direito 
almeja.

Considerações finais

A construção de identidade pautada para a mulher negra no 
Brasil é uma dicotomia entre as relações de gênero e raça, e intrinsi-
camente a estas concepções, o discurso discriminatório que envolve 
cada uma delas.

Ideias pré-constituídas a fim de se subalternizar a mulher 
de cor se desenvolveram culturalmente tais como, Gabriela, de Jorge 
Amado, e outras mulatas e morenas sensuais romantizadas em obras 
brasileiras consideradas clássicas dentro e fora do país.

A visão cultural de que o corpo negro é um patrimônio pú-
blico a ser utilizado e manejado a bel prazer da classe dominante traz 
consequências negativas para a sociedade e para o Direito. A confir-
mação desta assertiva se encontra nos diversos índices de violência 
sexual, nos quais mulheres pretas e pardas são as maiores vítimas.

Assim, o Direito, em todas as suas vertentes abrangidas nes-
te artigo (criminal, constitucional, humano e administrativo) tem o 
dever de, juntamente com a educação, ser imperativo em fomentar 
discussões contemporâneas em contexto de integração racial e de 
gênero, de forma conjunta, para que a mulher negra seja libertada 
dos estereótipos as quais ela é submetida desde a diáspora, por um 
discurso dominante que ainda influenciam e ditam a forma como 
ela deve se portar, vestir, ser tratada, ser considerada pela Justiça, 
mesmo que ela não seja assim.  

O conceito naturalizado de “mulata brasileira” como predis-
posição à liberdade sexual feminina de forma negativa não é só uma 

31  Ibid.
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forma de exclusão social, mas de restrição à Justiça a qual ela merece, 
por ser um direito humano. Portanto, deve imediatamente ser com-
batido e a consciência múltipla jurídica, cada vez mais integrada à 
realidade dos Tribunais e da sociedade como um todo.
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O direito à liberdade de crença e de 
pensamento como fundamento moral e legal 

para a solidificação de um Estado laico, à luz 
da vida e o pensamento de Baruch de Spinoza

The Right to Freedom of Belief and Thought as a Moral and Legal Foundation for 
Solidifying a Laic State, in light of the Life and the Thought of Baruch de Spinoza

Jordan Lima   
Perdigão1                                                                                                                                        

Resumo: É pertinente, na literatura historiográfica e filosó-
fica dos inícios da modernidade, o apelo de tantas vozes rebeldes à 
saída dos dez séculos medievais, em afã de liberdade de crença e de 
pensamento. Aqueles primeiros séculos do racionalismo e da renas-
cença não foram, contudo, tão fáceis como hoje podemos, equivoca-
damente, supor. Se, na Idade Média, Estado e Igreja disciplinaram a 
contento as mentes e as ideias, nos primeiros séculos da Idade Mo-
derna não foi tarefa fácil para cientistas e filósofos, a luta pela liber-
dade de consciência. Se nem todos tiveram a fogueira por epílogo, 
como Giordano Bruno, muitos, entretanto, tiveram toda uma vida 
de cerceamento e perseguições. Foi o caso de Baruch de Spinoza, o 
filósofo brevemente abordado neste artigo;  pensador que, por suas 
ideias e por sua biografia, permanece como uma referência perene 
na história da humanidade, além de ser um dos pioneiros dos di-
reitos humanos da liberdade de pensamento, de crença e de cons-
ciência; conquistas consagradas hoje na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e na atual Constituição Federal do Brasil.

Palavras chave: Intolerância; filosofia racionalista; liberda-
1  Doutorando em História Social pela UFAM (em andamento); Mestre em 
História Social pela UFAM (Manaus-AM, 2013); Especialista em Metodo-
logia do Ensino Superior pela UNINORTE (Manaus-AM, 2001); Bacharel 
e Licenciado em Filosofia pela UFSC (Florianópolis-SC, 1995).
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de; direitos humanos, constituição.

Abstract: It is pertinent in the historiographical and philo-
sophical literature of the beginnings of modernity, the appeal of so 
many rebellious voices after the ten medieval centuries, in eagerness 
for freedom of belief and thought. Those early centuries of ratio-
nalism and the Renaissance were not, however, as easy as we can 
mistakenly suppose today. If in the Middle Ages, State and Church 
disciplined minds and ideas to the satisfaction, in the early centuries 
of the Modern Age the struggle for freedom of conscience was not 
an easy task for scientists and philosophers. If not everyone had the 
epilogue bonfire, like Giordano Bruno, many, however, had a life-
time of curtailment and persecution. This was the case of Baruch 
de Spinoza, the philosopher briefly mentioned in this article, as a 
thinker who for his ideas and biography remains a perennial refe-
rence in human history as one of the pioneers of the human rights of 
freedom of thought, of belief. and conscience., achievements enshri-
ned today in the Universal Declaration of Human Rights and in the 
current Federal Constitution of Brazil.

Keywords: Intolerance; rationalist philosophy; freedom; 
human rights, constitution.

A liberdade de crença, de pensamento e de consciência, 
enquanto conquistas éticas e jurídicas da humanidade, foram o re-
sultado de séculos de lutas, de milhares de seres humanos que, em 
muitos casos, tombaram vertendo mortalmente seu sangue para que 
hoje desfrutemos do legado de seus árduos combates. A liberdade de 
crença e de pensamento é legado tão caro e precioso à nossa geração, 
que nunca será evocada em vão a luta daqueles desbravadores dos 
direitos humanos, para que nos motivemos a ser, já não desbravado-
res no nível em que eles foram, mas, ao menos, à semelhança deles, 
que sejamos valorosos guardiões de sua rica herança a nós legada, 
também por nossa luta e, talvez, até em situações extremas, ao preço 
de nosso máximo heroísmo possível. 

Milhares de homens e mulheres, anônimos, ignorados por 
nossos limitados livros de história, merecem nosso destemor na luta 
pela irredutibilidade do seu imenso legado do qual hoje somos privi-
legiados beneficiários, se compararmos nossas atuais circunstâncias 
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com as situações sombrias nas quais aquelas heroínas e heróis anôni-
mos de outras eras, viveram. Muitas vezes perseguidos, de cidade em 
cidade, errantes de pátria em pátria, antes de – tantas vezes – serem 
aprisionados e, em muitos casos, executados. Se nossos livros de his-
tória são limitados na maioria das situações, em outras, entretanto, 
é graças à preservação da memória histórica que conseguimos, aqui 
e acolá, captar pelo menos um indivíduo, de quando em vez, dentre 
milhares de anônimos, enquanto passível de ser eleito como referen-
cial visível, nas páginas do tempo, às nossas vidas. 

Os romanos tinham um dito popular que afirmava primum 
vivere, deinde philosophare 2 (=primeiro viver, depois filosofar), que 
certamente são palavras precursoras do existencialismo agostinia-
no e de todos os existencialismos da história. De maneira geral, o 
que caracteriza qualquer filosofia que reivindique para si o adjetivo 
existencialista, é o de ser alicerçada sempre na biografia de quem 
a concebe. Assim foi o pensamento de Agostinho, tido por alguns 
historiadores como o primeiro de todos os filósofos existencialistas; 
assim foi o existencialismo protestante de Sören Kierkegaard, o exis-
tencialismo católico de Gabriel Marcel, e o existencialismo ateu de  
Jean-Paul Sartre. 

Ao longo do tempo, contudo, nem todos os filósofos obser-
varam à máxima anteriormente citada. Muitos foram e são os filó-
sofos acusados de produzir um pensamento ou uma filosofia com-
pletamente distante de sua história, nada existencialistas, portanto. 
Seguramente o estilo existencialista de filosofar não é o único, nem 
se presume o melhor; grandes pensadores se notabilizaram ao longo 
da história por grandiosos sistemas filosóficos suntuosamente abs-
tratos e pomposamente metafísicos. A Metafísica, de Aristóteles na 
antiguidade ou o Tractatus Logico-Philosophicus, do primeiro Wit-
tgenstein no século XX, são exemplos emblemáticos desse tipo de 
filosofar. 

Por outro lado, alguns filósofos – e não apenas os “oficial-
mente” existencialistas – vivenciaram primorosamente ao primum 
vivere, deinde philosophare  dos antigos romanos. Além dos já cita-
dos, para ver outro exemplo, pensemos na filosofia política de Ma-
quiavel, fundamentada em suas vivências de fausto em meio às cor-
tes renascentistas e de desgraça quando clandestino foragido de seus 

2  MONDIN, 1998, p.29. 
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inimigos que haviam tomado o poder. Escreveu seu clássico O Prín-
cipe, na inglória ilusão de que alguém que unificasse sua tão frag-
mentada Itália de então, a governasse conforme sua longa experiên-
cia e aguda reflexão imortalizadas neste seu tratado. Outro exemplo 
– neste caso referente à antropologia filosófica -, é o pensamento 
da filósofa alemã e judia Hanna  Arendt, ao escrever A Condição 
Humana ou A Banalidade do Mal, frutos de suas vivências de judia 
perseguida pelo horror humano elevado a plenos e totais poderes. 

Dentre tantas outras preciosidades que a história consegue, 
apesar de seus limites, apresentar-nos, em se tratando da luta por 
nossas liberdades mais essenciais, merece especial destaque o filó-
sofo Baruch de Spinoza. Pensador de múltiplas origens, conforme 
se verá logo adiante, não foi filósofo celebrizado enquanto pensador 
existencialista; trata-se, sim, de um filósofo, em muitos casos, reco-
nhecido como moderno, renascentista e/ou racionalista, mas em 
quem muitos existencialistas que vieram depois dele, muito se inspi-
raram3. Dos filósofos seus coetâneos – naqueles albores da Moderni-
dade-, podemos precisar as origens, por exemplo, de Descartes, que 
era francês; de Leibniz, que era alemão, ou de Locke, quer era inglês. 
Spinoza, diferentemente destes, foi o peculiar filósofo que sendo da 
mesma época deles, não se pode, entretanto, precisar uma única 
pertença ética ou nacional. Porque a sua história, a história de sua 
família e da comunidade judaica de sua família – antecipando-se à 
sua filosofia -, já fora uma história com inúmeros e densos elementos 
a se pensar. A saga de uma família e de uma comunidade de judeus 
espanhóis (os marranos), inicialmente banidos da Espanha e bus-
cando refúgio em Portugal, em seguida vivendo a mesma situação, 
mas daquela feita, fugindo de Portugal para a França e, finalmente, 
da França para a Holanda. Spinoza, nascido em 1632 e falecido aos 
44 anos de idade, em 1677, é um exemplo inegável de produção de 
uma filosofia, de um pensamento, precedidos e produzidos por toda 
uma épica história de sua família e de seu povo, por sua intensa vida 
e por sua densa bibliografia.

Spinoza não foi alguém que no começo de sua existência 
porventura tenha claramente decidido: “vou primeiro viver, e de-
pois filosofar”, ou “serei coerente, produzirei uma filosofia precedida 

3  Foi o caso de Deleuze, que a Spinoza inclusive dedicou um livro: Deleu-
ze- Filosofia Prática. 
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por uma vida que a fundamentará.”... Decididamente, não! Spinoza 
vivenciou aquela máxima latina, provavelmente de forma involuntá-
ria e inconsciente, mas assim se deu: sua filosofia foi precedida por 
uma longa trajetória vivenciada inicialmente por sua família e pela 
comunidade hebraica de sua família, trajetória que remontava ha-
via séculos antes do nascimento do filósofo, quando seus ancestrais 
espanhóis, os judeus marranos, ainda viviam no leste da Península 
Ibérica, na Espanha. Os monarcas católicos espanhóis passaram a 
proteger os judeus em seus reinos (a Espanha não era unificada num 
reino só, como hoje a conhecemos), a partir do século X, após sécu-
los de perseguições étnico-religiosas sofridas pelos filhos de Abraão. 
Por séculos a Espanha passou a ser o abrigo e o refúgio de muitos ju-
deus que, em outros lugares, já sofriam, havia muito, bárbaras cruel-
dades pela simples culpa de ser quem eram. Por quase quatrocentos 
anos, os judeus foram protegidos pelos reis da Espanha, de uma for-
ma como não eram protegidos em qualquer outro reino, à época4. 

A paz dos judeus da Espanha, entretanto, começou a ruir 
no ano de 1391. Já havia quase meio século, desde 1348, que a peste 
negra dera início à sua matança que, ao final, se concluiria com a 
morte de cerca de 1/3 da população européia da época. Esgotadas 
as tentativas minimamente razoáveis para se entender o tétrico e in-
terminável fenômeno da peste, os limites científicos da Idade Média 
puseram a imaginação das gentes a funcionar de forma desgover-
nada. E foi quando na Europa central surgiu a infeliz hipótese do 
castigo divino à presença do “povo deicida” (ou seja, do povo que 
“matou Deus”, o filho de Deus, no Calvário, em Jerusalém). Com o 
surgimento desta hipótese irracional, teve início em toda a Europa 
central, uma série de chacinas, saques, incêndios de casas e sinago-
gas, expropriações, banimentos e outras desastrosas medidas ado-
tadas pelas multidões e até por governantes, para punir aos judeus. 
Não demorou muito para que tais hostilidades chegassem à Penín-
sula Ibérica. O pavor da peste aliada às superstições em relação aos 
judeus levaram a população da cidade de Sevilha, no reino de Caste-
la, a acender o estopim que se alastraria aos demais reinos espanhóis 
de Aragão e de Navarra5.
4  Há um grandioso estudo sobre tal situação na obra Judíos Españoles en la 
Edad Media, de Luis Suarez Fernandez, Madrid, 1980. 
5  Sobre este período há um detalhado e aprofundado estudo de Simon Scha-
ma em sua a História dos Judeus, Rio de Janeiro, 2016. 
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Naquele ano de 1391, Henrique III, o rei de Castela de então, 
continuava a tradição de proteção incondicional aos judeus. O pro-
blema é que aquele rei não desfrutava do afeto de seus súditos. Era 
um momento de crises de toda ordem, principalmente por conta da 
peste negra. As turbas sofriam pela fome, pela carência e carestia de 
alimentos. Havia rebeliões populares duramente reprimidas pela ca-
valaria do rei. Este tinha fama de ser duro com seu povo, só não com 
os judeus ricos que lhe retribuíam a proteção com o luxo de sua cor-
te. Todos estes fatores somados eclodiram na onda de perseguições 
aos judeus por todos os reinos espanhóis, conhecida como o mas-
sacre anti-semita de 13916. Tudo começou em 6 de junho daquele 
ano, em Sevilha e se alastrou pelas outras coroas hispânicas. Após tal 
massacre, por algum tempo Henrique III ainda tentou inutilmente 
preservar a proteção aos judeus. Os incêndios, as chacinas, os sa-
ques nas lojas, nas residências e nas oficinas dos judeus, entretanto, 
prosseguiam e se multiplicavam. O rei, por fim, temeroso de ver o 
povo definitivamente voltar-se contra si, passou a buscar uma ati-
tude que entendeu ser conciliadora. Proibiu a matança e os assaltos 
aos judeus, punindo com a morte a quem prosseguisse na prática de 
tais crimes, mas comprometeu-se por decreto a obrigar os judeus a 
converter-se à fé cristã, inclusive transformando suas sinagogas – até 
então toleradas – em igrejas cristãs. Estas práticas se alastraram por 
toda a Espanha e foram igualmente adotadas pelos reis de Aragão 
e Navarra. Tudo isto passou a ser justificado em nome da boa uni-
formidade religiosa e social dos reinos espanhóis. A partir de 1478, 
quando se estabeleceu a inquisição espanhola, além das conversões 
forçadas, passou a haver a prisão e o processo inquisitorial contra 
os chamados “judaizantes”, aqueles que tentavam clandestinamente 
transmitir a fé judaica a seus descendentes. 

Até antes da emergência da inquisição espanhola, ainda que 
fosse decreto real a obrigatoriedade da conversão dos judeus ao cris-
tianismo, era, contudo, tolerada em alguns casos, a persistência de 
alguns judeus em conservarem-se religiosamente judeus. O preço a 
pagar era o cerceamento aos direitos, a marginalização social, tor-
nando-se pessoas mais vulneráveis que os demais judeus que por 
bem ou por mal se convertiam ao catolicismo. Com o advento da 
inquisição espanhola, isso mudou. A intolerância e a intransigên-

6 LAITMAN, 2020 p.92-94. 
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cia recrudesceram, até que em 1492, quando se uniram as coroas de 
Aragão e Castela, pelo casamento dos “reis católicos”, os judeus não 
convertidos foram expulsos da Espanha pelo Decreto da Alhambra 
e pelo Edito de Granada 7. O cantado e decantado ano de 1492, foi 
também o ano no qual a família Spinoza foi expulsa da Espanha e di-
rigiu-se para o oeste da Península Ibérica, para o Reino de Portugal. 
Neste país, a família Spinoza - fazendo parte da metade de judeus 
que expulsos da Espanha escolheram Portugal para seu destino -, 
não encontrou a paz perfeita que almejavam. Também em Portugal 
havia a obrigatoriedade dos judeus à conversão ao cristianismo. Os 
judeus expulsos do país vizinho, contudo, foram bem acolhidos, in-
clusive pelo próprio rei Dom João III, que se empenhou pessoalmen-
te na providência às hospedagens àqueles refugiados. Os métodos 
de persuasão à conversão em Portugal eram menos intensos que os 
dos espanhóis. Cativados por tal receptividade inicialmente afável 
dos portugueses, os Spinoza decidiram, em Portugal, adotar formal-
mente ao cristianismo, prosseguindo, contudo, com suas práticas 
hebréias na privacidade do lar. 

Se em 1392, expulsos da Espanha, os judeus foram bem aco-
lhidos pelo então rei de Portugal Dom João III, as coisas mudaram 
três anos depois, em 1495, quando este rei faleceu. Morto Dom João 
III, subiu ao trono português seu primo Dom Manuel I. Este novo 
monarca tinha o desejo de unificar a Península Ibérica em uma só 
nação, pelo que pediu aos reis católicos da Espanha, sua filha Dona 
Isabel, em casamento. Os reis espanhóis disseram aceitar o pedido, 
mas sob uma condição: que ele expulsasse os judeus de Portugal. 
Em 1496 Dom Manuel I e Dona Isabel de Espanha se casaram e logo 
em seguida, Dom Manuel decretou a expulsão de todos os judeus 
e mouros que não se convertessem totalmente ao catolicismo. Os 
Spinoza, então, voltaram à estrada das fugas, dessa vez levando con-
sigo um menino recém-nascido em Portugal, Michael de Spinoza, 
pai do futuro filósofo que nascerá em Amsterdã8. Antes, porém, os 
Spinoza e sua comunidade de judeus marranos, viveram cerca de 
vinte anos razoavelmente tranqüilos em Nantes, na França; até que 
em 1618 estourou a Guerra dos Trinta anos acirrando fanatismos ca-
7  Há uma detalhada narrativa sobre tais episódios e documentos no estudo 
de Luís Suarez Fernadez intitulado La expulsión de los judíos, Un proble-
ma europeo, 2012.
8  NADLER, 2003, p. 17-20.



JORDAN LIMA PERDIGÃO •243

tólicos de um lado e fanatismos protestantes de outro. Henrique IV, 
em 1620, expulsou aos judeus da França, inclusive os cristãos novos, 
por considerá-los suspeitos de falsa conversão. Em 1622, os Spinoza 
e seus confrades judeus marranos chegaram à Holanda, onde pas-
saram, enfim, a desfrutar de um longo período de paz e tolerância. 
Doze anos depois, em 1632, nasceu o filósofo Baruch de Spinoza, em 
Amsterdã9.

Se naquela Holanda onde Spinoza nasceu, sua comunidade 
ibero-judaica, enfim encontrou a paz que buscava, ainda lá, Spinoza 
não conheceu paz para sua vida pessoal. No período transcorrido 
entre o seu nascimento até sua idade madura, a Holanda, segura-
mente foi do ponto de vista religioso, o país mais tolerante da Euro-
pa. Ainda que a Igreja Reformada Holandesa fosse a religião oficial, 
não significava isto que outros credos fossem proibidos, como ocor-
ria na mesma época em outras nações onde apenas uma denomina-
ção cristã era permitida e as demais viviam na clandestinidade e sen-
do perseguidas. O governo civil holandês naquele período, mesmo 
sendo complacente com a igreja oficial, não lhe permitia, contudo, 
ingerências em suas boas relações com outras igrejas e mesmo com 
outras religiões, pelo que católicos, judeus e muçulmanos, com seus 
respectivos cultos e templos, eram tolerados, desde que respeitas-
sem a supremacia da igreja protestante oficial nas instituições edu-
cacionais e hospitalares10. Animado por esta atmosfera de liberdade 
e tolerância, o filósofo Spinoza, mesmo sendo um judeu praticante 
de sua religião, se deu ao direito de divulgar em sua própria comuni-
dade de fé, ideias nada ortodoxas ante os seus rabinos. Ousou pensar 
e se expressar livremente, pelo que pagou caro preço.

A divulgação de suas ideias valeu a Spinoza a acusação de 
desprezo pela Torá e materialismo. O tribunal de sua congregação 
lhe condenou ritualmente por heresia e sua pena foi a excomunhão 
absoluta da religião judaica11. Ainda muito jovem foi banido de 
sua comunidade étnico-religiosa (tinha apenas 23 anos de idade); 
e deste fato até o final de sua vida (faleceu aos 44 anos), tornou-se 
literalmente um judeu errante a mudar de cidades, pela Holanda, 
sempre em busca de melhores refúgios para viver em paz e escrever 
9  Id, p. 55ss..
10  Importante estudo deste momento, é a obra O Desconforto da Riqueza – 
A cultura holandesa na época de ouro, de Simon Schama, 2009.
11  NADLER, 2003, p. 125-161.
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sua ímpar obra filosófica com alguma tranqüilidade. Por sua ousa-
dia em prosseguir pensando e se expressando livremente, Spinoza 
foi igualmente hostilizado por católicos e protestantes. Autoridades 
católicas e protestantes proibiam a leitura e o estudo de seus livros, 
que sempre Spinoza publicou anonimamente, valendo-se de pseu-
dônimos, enquanto viveu. Boa parte de sua obra foi publicada ape-
nas após sua morte, por seus protetores e discípulos. Toda a obra 
de Spinoza, mas especialmente seu Tractatus Theologico Politicus 
e sua, assim simplesmente intitulada, Ética, além de outros escritos 
filosóficos antológicos, são libelos contrários a toda intolerância e 
em defesa da liberdade de consciência a – nos primórdios da Mo-
dernidade – apontar à humanidade, então ainda tão degradada por 
tanto obscurantismo, novos e mais dignos horizontes.

Toda a obra filosófica de Spinoza, enfim, está voltada para, 
dentre outros temas, a liberdade de crença, a liberdade de consciên-
cia, a liberdade de pensamento, a liberdade de interpretação de es-
critos sagrados, a liberdade do conhecimento e a liberdade de ensi-
no. Foi o primeiro grande pensador moderno da tolerância religiosa 
e não religiosa. É toda uma grandiosa filosofia da liberdade, escrita 
por alguém que vivenciou na história do próprio povo o terror do 
fanatismo religioso violento e intolerante, na história de sua família 
o pavor da não aceitação de suas convicções, e que sentiu na própria 
pele, na própria vida, o temor de pensar por si mesmo, de ter ideias 
próprias. 

A principal tese que Spinoza defendeu no Tractatus Theo-
logico Politicus e que, posteriormente, detalhou e aprofundou em 
sua Ética, foi a de que o melhor sistema de governo é a república, 
e a república livre12. Seu ideal de uma república livre seria aquela 
cujas leis se fundamentam na razão, porque aí, cada um, sempre que 
quiser, pode ser livre, isto é, viver inteiramente de acordo com a ra-
zão 13. Esta é apenas uma breve introdução à obra de um filósofo 
que no Brasil atual, onde mandatários e bancadas parlamentares re-
ligiosas que os apóiam, ameaçam ao cultivo da filosofia na educação 
nacional, precisa ser conhecido, lido e estudado com urgência e em 
profundidade, pois aqueles mandatários e aquelas bancadas parla-
mentares podem representar para nós o perigo de um retrocesso 

12  SPINOZA, Rio de Janeiro, Ética V, Proposição 39.
13  ESPINOSA,2014,p.241 
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ao obscurantismo que Spinoza por sua vida e por suas obras tanto 
combateu. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual 
o Estado Brasileiro é signatário, em seu Art. XVIII afirma imperio-
samente que Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, 
consciência e religião 14. A Constituição Federal do Brasil atual, de-
clara em seu Art. 5º, no inciso VI, que  é inviolável a liberdade de 
consciência e de crença15; e no inciso VIII, que ninguém será privado 
de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosó-
fica ou política16.Que a herança de Spinoza e de tantos “spinozas” 
anônimos da história, não nos permitam desanimar jamais frente 
a quaisquer ameaças a seu legado de liberdade, conforme atestam 
estas referências, consolidado na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e em nossa atual Constituição Federal brasileira. 
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Resumo: O campo de pesquisa do presente projeto é ana-
lisar o processo de criminalização da LGBTQI+fobia e demons-
trar sua importância diante do cenário atual, tendo como objetivo 
apresentar sua relevância no século XXI, tanto no que diz respeito 
à agressão física quanto a psicológica, demonstrando o impacto da 
violência simbólica apresentada por Pierre Bourdieu, pois, no de-
correr da História da humanidade, se tem relatos de que ocorreram 
diversas perseguições aos homossexuais, de maneira que muitos de-
senvolveram doenças psiquiátricas, foram maltratados ou até mes-
mo morreram apenas por conta do preconceito. O método utilizado 
na elaboração da pesquisa foi o analítico dedutivo, e no que diz res-
peito à metodologia, tendo em vista o tema a ser tratado, o traba-
lho foi realizado com o auxílio de pesquisas bibliográficas, livros, 
artigos, revistas, jurisprudências e dados sobre a violência contra a 
comunidade LGBTQI+. Por fim, diante dos fatos apresentados no 
projeto, demonstra-se a necessidade da criminalização de qualquer 
forma de discriminação provocada contra o grupo, seja ela física ou 
psicológica.

Abstract: The research field of the present project is to analyze 
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the LGBTQI+phoby’s criminalization and show its importance in the 
current scenario, having as objective to demontrate the relevance in the 
century XXI, both with regard to physical and psychological aggres-
sion, demonstrating the impact of symbolic violence presented by Pier-
re Bourdieu, because, duryng human’s History, ocurred diferente ways 
of persecutions of homosexuals, what genareted psychiatric diseases, 
mistreatments and a lot of deaths. The method used in the elabora-
tion of the research was the deductive analytical, and the methodology 
was based in bibliographic research, books, articles, magazines, juris-
prudence and datas on violence againts dthe LGBTQI+ community. 
Finally, with what was presented in the project, its obviously demons-
trated the needing of the criminalization of any way of discrimination 
againt the group, and it doesn’ matter if it is physical or psysicology.

Palavras chaves: LGBTQI+; LGBTQI+fobia; Homofobia; 
Violência simbólica; Ativismo do STF.

Keywords: LGBTQI+; LGBTQI+fobia; Homofobia; Simbolic 
violence; STF’ activism.

Introdução

Primeiramente, ressalta-se que durante o século XX, o so-
ciólogo francês Pierre Bourdie nos apresenta o conceito de “violên-
cia simbólica”, sendo esta uma das que mais atinge os homossexuais 
pois, apesar de não ser algo físico, gera danos psicológicos que po-
derão ser sentidos durante toda a vida do indivíduo, sendo recor-
rente na vida de pessoas da comunidade LGBTQI+, impedindo uma 
grande maioria de viver em sociedade livremente devido ao medo de 
sofrerem alguma repressão, sendo que isto é algo que está enraizado 
dentro de suas próprias casas em face do medo da reação da família. 

Ainda, em demasiados casos, a partir da violência simbólica 
acaba se tendo a física, pois mesmo após estarem desgastados psi-
cologicamente devido aos estigmas impostos pela sociedade, ainda 
se tem um forte discurso de ódio que motiva pessoas “LGBTQI+fo-
bicas” a praticarem agressões, de maneira que os LGBTQI+ encon-
tram-se em posição de vulnerabilidade.

Ademais, ressalta-se que em importantes títulos que asse-



250 • CAPÍTULO 10

guram a garantia de diretos fundamentais, como a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 ou a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, tem-se previstos direitos que, em tese, se-
riam suficientes para que a comunidade LGBTQI+ pudesse viver 
sem preocupações. Entretanto, eles não são suficientes.

Contudo, ainda se faz necessário ter uma lei criminalizando 
a homofobia, pois, nem mesmo com a garantia aos direitos funda-
mentais, a comunidade LGBTQI+ tem seus direitos resguardados.

Neste sentido, demonstra-se imprescindível o ativismo por 
parte do Poder Judiciário em relação ao que seria matéria de com-
petência do Poder Legislativo, tendo em vista a inércia em julgar a 
matéria e a urgência de uma punição efetiva para este tipo de vio-
lência, vez que há o alto número de casos em que os membros da 
comunidade LGBTQI+ são diariamente agredidos.

Portanto, se faz necessário um texto legislativo que puna es-
tes agressores, mas não somente aqueles que partem para a violência 
física, mas também aqueles que plantem dentro de suas casas que 
fazer parte da comunidade é algo abominável, de maneira que este 
grupo passe a ter assegurados os seus direitos constitucionais, bem 
como sejam realizadas Políticas Públicas para que em um futuro – 
espera-se que breve – ocorra a erradicação desta discriminação.

1. História da homofobia

1.1. Evolução legislativa relativa à homossexualidade no mundo

A prática de atos homossexuais é relatada desde os primór-
dios das civilizações, sendo constatada inclusive na época dos impé-
rios romano e grego, sendo inclusive considerados como algo que 
estampava uma certa superioridade hierárquica, e que fomentou a 
propagação de contos mitológicos, principalmente na cultura gre-
ga, com a presença de casos explícitos de homossexualidade como 
nas histórias contadas relativas aos personagens Zeus4, Ganímedes5, 

4  Deus grego do raio, trovão e relâmpago, que mantêm a ordem e a justiça, 
considerado como o pai dos deuses e praticava relações homossexuais com 
Ganímedes;
5  Príncipe troiano levado por Zeus ao Olimpo para servir como copeiro dos 
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Hércules6 e Jasão7. 
Ademais, era comum que adolescentes considerados como 

meninos livres, bons e de família praticassem relações com seus res-
pectivos tutores, enquanto que em Roma Antiga se tinha a habitua-
lidade de romanos que se  relacionavam com seus escravos mesmo 
que fossem do mesmo sexo, que é comprovados por meio de arte-
fatos históricos como pinturas e utensílios que atualmente estão em 
exposição em importantes museus da Europa, citando-se a Taça de 
Warren8 e a pintura de Detalhe de um Cálice9. 

Também na parte oriental do mundo, como na Índia e na 
China não havia discriminação, entretanto, com a crescente expan-
são do cristianismo, que pregava fortemente que as relações entre 
pessoas de sexo igual, sejam afetivas ou sexuais, é algo errado e con-
denável.

Durante a Idade Média, época de forte influência religiosa, 
passou a o homossexualismo passou a ser disseminada com uma 
imagem pecaminosa e de doença mental10, bem como houve uma 
grande preocupação à respeito da sexualidade de padres e de todo 
escalão social e político, pois era necessário ampliar o celibato, pre-
servar a virgindade e exercer um controle sobre o sexo, que por se-
rem consideradas como atividades puritanas, seriam uma forma de 
evolução espiritual e garantia do reino divino, além de que se tinha 
enraizada a valorização da procriação, oriunda da cultura judaica.

Ressalta-se que com o surgimento da Peste Negra na Euro-
pa, que dizimou milhões de vidas, aumentou-se o número de leis 
eclesiásticas que atacam a homossexualidade, vez foi inventada a 
desculpa de que a doença era uma punição decorrente das práticas 
homossexuais.11 Contudo, com o ofuscamento de tal ideia, voltou-se 
a falar na importância da procriação.

deuses;
6  Semideus conhecido por sua força e suas histórias, fruto da relação vivida 
por Zeus e a mortal Alcmena. Possuía uma paixão por Jasão;
7  Herói da região da Tessália, filho de Esão e criado pelo centauro Quíron;
8  Taça exposta atualmente no Museu Britânico na qual se tem estampada a 
imagem de um jovem sendo penetrado por um homem;
9  Cálice exposto atualmente no Museu do Louvre, na França, que possuí 
uma pintura representando um beijo homossexual;
10  SILVA, BORNIA, 2009, p. 4;
11  MARQUES, 2014, p. 236;
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Ainda, em vários locais surgiram os chamados “agentes da 
noite”, responsáveis por efetuar um controle por meio de medidas 
contra a homossexualidade, de maneira que entre os anos de 1432 
e 1502, apenas em Florença, foram incriminados mais de dezesse-
te mil homens, dos quais três mil foram sentenciados por sodomia. 
Posteriormente em 1553, em Portugal, foi instalada uma inquisição 
que permitia a morte na fogueira, mesma época na qual na Ingla-
terra a homossexualidade passou a ser considerada como crime de 
maior gravidade.12

Já na Idade Moderna, com a Reforma Protestante, se teve 
uma certa continuidade dos costumes medievais, entretanto com 
menos rigidez, sendo que a condenação nesta época seria “apenas” 
a morte por enforcamento. Contudo, isto não impedia que as pes-
soas praticassem relações com outros de mesmo gênero, vez que no 
século XVIII, surgiram vários bordéis masculinos na Inglaterra, co-
nhecidos como “molly’s13 houses”, que quando descobertos, ocorria 
a condenação do proprietário do local com punição a ser cumprida 
em forma de prisão, como é o caso de Margarte Clap, que, no ano de 
1726, foi condenada a dois anos.

Outro fato marcante, ocorrido no século XIX, foi o vivencia-
do por Oscar Wilde, autor da obra “O retrato de Dorian Grey”, que ao 
se assumir como homossexual, algo proibido pela legislação inglesa, 
foi condenado à prisão e a trabalhos forçados, além de ser excluído 
socialmente, perder a tutela de seus filhos e ter a venda de seus livros 
interrompida.

Na Idade Contemporânea se teve um grande marco durante 
a Segunda Guerra Mundial, época na qual homossexuais eram per-
seguidos e aprisionados em campos de concentração, onde sofriam 
uma série de abusos físicos e psicológicos, o que foi um retrocesso, 
vez que na Alemanha, por volta de 1920 e 1930, era considerado 
como algo aceitável, tendo uma maior liberdade e as leis punitivas 
não eram muito aplicadas, e com a chegada do nazismo, os indiví-
duos da comunidade LGBTQI+14 passaram a ser caçados pelos sol-
dados de Hitler para serem feitos prisioneiros.
12  MARQUES, 2014, p. 237.
13  Palavra em inglês que significa “maricas” ou “efeminados”;
14  Comunidade constituída por lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, 
travestis, queers, intersexuais,, assexuados não-binários, questionadores, 
flexíveis, pansexuais, aliados, e entre outros.
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Com a chegada do século XXI se tem uma maior liberdade e 
vários países passaram a não mais punir a homossexualidade, sendo 
que em alguns deles se tem até mesmo a proteção da comunidade. 
Contudo, ainda se tem a criminalização de atos sexuais consensuais 
entre pessoas adultas do mesmo sexo em cerca de quarenta países, 
localizados principalmente nos continentes africano e asiático, sen-
do as penas de prisão, perpétua ou até mesmo de morte.15

Destarte, afere-se que mesmo com uma evolução que se deu 
ao decorrer dos séculos, ainda não foi suficiente para que fosse er-
radicada a LGBTQI+fobia16, vez que ainda existe uma forte discri-
minação em todas as partes do mundo, sendo que em alguns países 
ainda se tem a criminalização, o que torna a comunidade vulnerável 
a ataques, o que faz com que pereça de proteção oriunda principal-
mente do sistema jurídico para que possa ter seus direitos funda-
mentais garantidos.

1.2. Evolução legislativa relativa à homossexualidade no brasil

No cenário brasileiro, destaca-se inicialmente que a homo-
afetividade era habitual entre as populações indígenas que residiam 
no Brasil anteriormente a colonização realizada pelos europeus, e 
com a chegada dos portugueses, que tentavam constantemente ca-
tequizar as os índios, o que fez com que algo normal se tornasse 
repudiável em algumas tribos.

Posteriormente, em um cenário no qual o Brasil encontra-
va-se devidamente colonizada, passou a se ter uma condenação de 
homens e mulheres por práticas homossexuais por parte do Tribunal 
de Santa Inquisição. Contudo, como o sistema jurídico não era tão 
rígido como o de Portugal, nem todas as sentenças foram regular-
mente cumpridas.

Ademais, segundo o autor Ronaldo Vainfas, em seu livro 
“Trópico dos Pecados”, entre o período de 1591 a 1595, foram regis-
trados 130 casos de homossexualidade, dos quais 101 foram entre 
homens e 29 entre mulheres, contudo foram abertos apenas 15 pro-
cessos pela infração do crime de sodomia, que na época era caracte-
rizado como todo e qualquer ato sexual que não tivesse como fina-

15  Pesquisa realizada pela British Broadcasting Corpotarion (BBC);
16  Rejeição ou aversão à comunidade LGBTQI+;
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lidade a procriação, o que era até mesmo considerado como pecado 
pelo cristianismo.17

Apenas no ano de 1646 que o crime de sodomia passou a ser 
mais flexível, pois a o homossexualismo realizado entre mulheres 
passou a não ser mais caracterizado como crime, tendo em vista que 
para caracterização, era necessário que houvesse penetração anal 
que resultasse em ejaculação, portanto as relações de lesbianismo 
passaram a ser vistas apenas como uma perversão.

Com isto, passou-se a se ter duas categorias de sodomia, 
sendo a própria praticada por dois homens ou entre um homem e 
uma mulher (pois o ato sexual deveria ser apenas para procriação), 
que era algo criminoso e mais gravoso, e a imprópria, quando pra-
ticada por mulheres18. Entretanto, quando os indivíduos eram do 
mesmo sexo a perseguição era constantemente maior.

O fim da criminalização se deu apenas no ano de 1830, pois 
as ideias disseminadas pela Igreja foram perdendo força em função 
do surgimento de novos pensamentos e condutas sociais mais libe-
rais e abrangentes. Porém, isto não foi suficiente para que fosse er-
radica a visão de doença mental, que ocorreu apenas mais de cento 
e cinquenta mais tarde, quando, no ano de 1985, o Conselho Fede-
ral de Medicina brasileiro já havia suprimido tal entendimento, de 
modo que no ano de 1990, com a revisão do Código Internacional 
de Doenças, o pensamento foi erradicado pelos órgãos reguladores 
da medicina e psicologia.

Atualmente, se tem outras autodesignações para indivíduos 
da comunidade LGBTQI+, como bissexuais, transsexuais, intersexu-
ais, queers, e entre outros, o que gerou no surgimento de novas for-
mas de discriminações, como a transfobia e a bifobia, demonstrando 
que melho com uma evolução histórica tão significativa mesmo com 
um longo lapso temporal, ainda são altos os incides de violência.

A homofobia, forma de preconceito que se caracteriza como 
aversão aos homossexuais, leva à prática de violências físicas, verbais 
e psicológicas, sendo que, diante desse cenário de ódio, o Brasil se 
apresenta como um dos países mais violentos em relação à comuni-
dade LGBTQI+. 

Em reportagem realizada pelo portal de notícias “Rede TV” 

17  VAINFAS, 2010, p. 212.
18  NAPOLITANO, 2004, p.4;
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no ano de 2017, a cada 25 (vinte e cinco) horas um indivíduo que 
se identifica como parte da comunidade é morto vítima da LGBT-
QI+fobia, e que destes, cerca de 31% (trinta e um por cento) foi por 
meio do uso de arma de fogo. E segundo o portal de notícias “Brasil 
de Fato”, que publicou um levantamento realizado pelo Grupo Gay 
da Bahia (GGB), apenas no ano de 2018, o País registrou 420 mortes, 
mortes estas sendo resultados de homicídios e suicídios. 

Ainda de acordo com um levantamento realizado pela ONG 
Transgender People, apresentado pelo jornal “O Globo”, o Brasil 
continua sendo o país que mais mata indivíduos não-binários e 
transsexuais no mundo, sendo que, apenas no espaço de tempo de 
um ano, iniciado em setembro de 2017 e finalizado em 2018, foram 
contabilizadas 171 (cento e setenta e uma) mortes. 

Em importantes títulos que asseguram a garantia de dire-
tos fundamentais, como a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
tem-se previstos direitos que, em tese, seriam suficientes para que a 
comunidade LGBTQ+ pudesse viver sem preocupações. Entretanto, 
eles não são suficientes para que o grupo possa viver de forma to-
talmente harmônica com uma grande parte da sociedade, pois, nos 
dias atuais, além dos altos números de mortes registradas, se tem as 
violências físicas e psicológicas que são sofridas inclusive dentro de 
lares e escolas que não são vistos e nem contabilizados devido à na-
tureza homofóbica que perdura entre famílias mais conservadoras.

2. A violência simbólica apresentada por pierre bourdieu e 
a necessidade de sua criminalização dentro do contexto da 
lgbtqi+fobia

2.1. O sociólogo pierre bourdieu e a teoria da estrutura construtivista

O sociólogo Pierre Félix Bourdieu, nascido na cidade de 
Denguin, na França em primeiro de agosto de 1930, era de origem 
familiar campesina19, mudando-se para Paris aos vinte e um anos 

19  Feminino de campesino, sinônimo de bucólico, que refere-se ao modo de 
vida simples das pessoas que vivem no campo
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de idade para estudar na Faculdade de Letras da capital francesa. 
No ano de 1954 formou-se no curso de Filosofia e desde já iniciou 
carreira como professor em Moulins, comuna francesa localizada na 
região central de seu país.

Contudo, seus trabalhos como professor foram interrompi-
dos em razão do serviço militar obrigatório, durante o qual foi obri-
gado a servir seu país na Argélia, onde em pouco tempo retomou sua 
profissão, vez que assumiu um cargo como discente na Faculdade de 
Letras na capital Argel.

Ao voltar para Paris, Bourdieu se tornou assistente de Ray-
mond Aron, importante filósofo, sociólogo e comentarista político 
francês que foi fundamental para construção de suas teorias e ensi-
namentos. Ademais, no ano de 1960 se tornou membro do Centro 
de Sociologia Europeia, no qual passou a ser o secretário-geral em 
1962.

Foi neste momento, entre 1960 e 1980 quando o sociólogo 
realizou publicações de suma importância para o ordenamento so-
ciológico, ficando conhecido mundialmente em razão de ter ques-
tionado sobre como se dá a formação dos próprios sociólogos, o que 
ficou caracterizado como “Sociologia da Sociologia”.

Outra característica marcante do sociólogo é o fato de que 
suas ideias convergiam tanto com as esferas de Max Weber quan-
to com as classes de Karl Marx, vez que fundamentava que existem 
estruturas objetivas no mundo social que podem coagir a ação dos 
indivíduos, contudo, a construção destas estruturas é feita por eles 
mesmos, ou seja, algo que surge do individual de cada um que ao se 
unir com o outro vai construindo um pensamento que em algum 
momento irá contra alguém em situação de minoria, o que recebeu a 
nomenclatura de construtivismo estruturalista ou de estruturalismo 
construtivista.

A partir deste entendimento, Bourdieu apresenta uma ques-
tão em relação à análise de como os indivíduos incorporam a estru-
tura social, de maneira que ocorre uma legitimação e reprodução, 
no qual são apresentados três importantes conceitos: campo, habitus 
e capital.

O campo possui a representatividade de um espaço simbó-
lico dentro do qual os próprios conflitos que irão legitimar as repre-
sentações, de forma que este poder simbólico classifica os símbolos 
de um determinado grupo em decorrência da existência ou ausência 
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de um código de valores. O habitus é relativo à capacidade senti-
mental, pensativa e às ações dos indivíduos que irão incorporar a 
estrutura, enquanto o capital são as atitudes que cada um toma para 
que possa adentrar o campo.

Portanto, dentro dos conceitos que são apresentados até o 
presente momento, em uma relação com o assunto da LGBTQI+fo-
bia, afere-se que a discriminação é algo que foi surgindo no interior 
de cada ser humano ao repudiar a comunidade, que nos primór-
dios dos séculos ocorreu com os cristãos, e que foram incorporando 
ideias até que isto foi se espalhando para outras sociedades que jun-
tos integraram uma estrutura social que na época considerada como 
mundial, o que gerou um símbolo, que é o de que a homossexualida-
de seria algo errado, e que perdura no interior de muitos indivíduos 
até os dias atuais.

Ademais, se tem nítido e perceptível que os grupos que pra-
ticam as discriminações contra as minorias seguem o pensamento 
que uma maioria impõe, o que fica caracterizado pelo habitus apre-
sentado por Bourdieu, e consequentemente em função do capital 
acabam por executar os símbolos para que possam fazer parte da 
estrutura social.

Destarte, emergindo do princípio que o grupo segue um có-
digo de valores, o legislativo, ao gerar um ordenamento margeado de 
leis contra a LGBTQI+fobia, logo uma grande maioria de indivíduo 
irá segui-las, inclusive de maneira educacional, ainda mais se houve-
rem sanções e punições por parte do Poder Judiciário.

Deste modo, se faz necessário que sejam criadas leis que cri-
minalizem expressamente a violência contra a comunidade, pois é a 
maneira que se apresenta mais eficaz para que seja combatida toda e 
qualquer forma de discriminação, tendo em vista que uma mudança 
apenas cultural que vem ocorrendo no decorre dos séculos não foi 
suficiente para que fosse dado tal feito.

2.2. A violência simbólica de pierre bourdieu

Outra teoria elaborada pelo sociólogo Pierre Bourdieu é o 
da violência simbólica, que em linhas gerais, é aquela definida quan-
do não se tem exercida uma coação física, mas que acaba gerando 
danos morais e psicológicos nas vítimas, que pode ser oriunda de 
vários fatores, seja em decorrência de uma situação econômica, so-
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cial, cultural, institucional ou simbólica.
Ainda, nas palavras do sociólogo, são aduzidos os seguintes 

conceitos: 

Uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita da-
queles que sofrem e também, frequentemente, daqueles que 
a exercem na medida em que uns e outros são inconscientes 
de a exercer ou sofrer.20

O que denomino de violência simbólica ou dominação sim-
bólica, ou seja, formas de coerção que se baseiam em acordos não 
conscientes entre as estruturas objetivas e as estruturas mentais21

Sendo assim, pode-se dizer que é muito comum que este 
tipo de violência seja praticada, tendo em vista que pode ser tanto 
intencional ou inconscientemente, pois pode ser tanto na intenção 
de discriminar um indivíduo utilizando-se de palavras de baixo ca-
lão ou expressões para ofender ou até mesmo por meio de frases ou 
piadas que possuem torneadas de bullying, e por isto muitas vezes 
as vítimas não possuem uma noção ampla do que está acontecendo, 
como por exemplo por achar que aquela situação trata-se apenas de 
uma leve “brincadeira” entre amigos ou familiares, mas que com o 
tempo e se possuir uma natureza rotineira, pode acabar acumulando 
traumas na mente desta pessoa, o que faz com que ela seja afetada 
futuramente e tenha uma maior probabilidade de desenvolver dis-
túrbios que podem ser relativos até mesmo quanto a dúvida de sua 
sexualidade, o que aparentemente é algo simples ou pequeno, mas 
que para quem passa pela situação é algo muito doloroso e que pode 
gerar graves consequências.

Na atualidade, o maior índice de casos são os decorrentes do 
machismo22, nos quais principalmente indivíduos do sexo masculi-
no, por se colocarem em uma situação de superioridade acabam dis-
criminando mulheres – em muitas das vezes dentro de seu próprio 
círculo familiar, e que, mesmo não possuem agressões físicas, aca-
bam deixando marcas psicológicas, ficando as mentalmente fragili-

20  BOURDIE, 1996, p. 16;
21  BOURDIE, 2012, p. 239.
22  Supervalorização das características físicas e culturais associadas ao 
seco masculino, em detrimento daquelas associadas ao sexo feminino, co-
locando os homens em uma situação de superioridade;
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zadas, o que tem diminuído com a chegada e advento do movimento 
feminista23, mas que ainda precisa conscientizar muitos indivíduos. 
Porém, muitas pessoas machistas ou que se consideram conserva-
doras dos “bons costumes” também acabam em demasiados eventos 
atacando o grupo minoritário que sofre com a LGBTQI+fobia, que 
ocorre em diversos espaços e ainda é algo que está profundamente 
enraizado e que precisa de medidas urgentes para começar a ser des-
mistificado.

Outro fato que é vivenciado por uma grande maioria da 
comunidade LGBTQI+ e que é uma forma de violência simbólica 
ocorre quando se é descoberto principalmente por seus familiares, 
além de não ser aceitos de primeiros, acabam passando por uma 
situação imposta popularmente conhecida como “cura gay”, que é 
uma fantasia criada por aqueles que querem mudar algo que não 
existe como ser modificado, e o único pensamento é o de conversão. 
Porém, ao fazer isto, o indivíduo não pensa quais são as consequên-
cias psicológicas que este “processo” – tendo em vista que não pode 
ser considerado processo algo que não possui nenhum tipo de resul-
tado, pode causar na mente das vítimas.

E em demasiados casos, por perceberem que não existe uma 
cura, a pessoa começa a se auto questionar, e em mais uma situação 
ficam suscetíveis a ter problemas como depressão e ansiedade, que 
podem ocasionar tanto apenas problemas psicológicos como a per-
ca de autoestima ou uma tristeza profunda, quanto lesões corporais 
(em casos de automutilação) ou até mesmo a morte por meio de 
suicídios.

2.3. Necessidade da criminalização da violência simbólica

Assim sendo, afirma-se que a teoria apresentada por Bour-
dieu é oriunda do símbolo construído pela sociedade da repulsa à 
comunidade LGBTQI+, e que é algo que já se encontra tão profundo 
na sociedade que por muitas vezes é realizada até mesmo de maneira 
inconsciente, em virtude do preconceito que existe há seculos.

Se pode ter uma melhor exemplificação disto quando se tem 

23  Doutrina que preconiza o aprimoramento e a amplia-
ção do papel e dos direitos das mulheres na sociedade, geran-
do uma situação de equidade entre homens e mulheres.
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uma análise do que acontece dentro dos lares de muitas crianças e 
adolescentes, que por muitas vezes, mesmo sem saberem que seus 
filhos são indivíduos pertencente à comunidade, citam palavras de 
ódio, que pode gerar marcar profundos, como por exemplo: “prefiro 
um filho morto do que gay”; “isto é falta de apanhar”; “isto é a pior 
coisa para um pai”; “Isso é porque não encontrou alguém que desse do 
recado”, e entre outras frases que são comumente proferidas em um 
sentido pejorativo.

Um fato importante a ser levantado é o de que pelo fator 
da pouca idade, estes indivíduos que são vítimas não possuem um 
desenvolvimento intelectual totalmente formado, e é neste momento 
que se tem causado o maior dos traumas, uma vez que surge um sen-
timento voltado para o lado ruim como se fossem inferiores ou até 
mesmo um “erro divino” caso faça parte de um determinado grupo 
religioso que possua raízes LGBTQI+fóbicas.

Na atualidade, uma das doenças mais graves que está acome-
tendo a sociedade são as psiquiátricas, como a depressão e a ansieda-
de, e que em uma certa parcela acabam por resultar em suicídios ou 
automutilações de indivíduos vítimas da violência simbólica e que 
não conseguem ter acesso a um tratamento bom e de qualidade su-
ficientemente para que possam se curar de algo que foi construído 
por conta de paradigmas sociais e que possam ter sido proferidos 
inconscientemente.

Ressalta-se que na legislação atual brasileira, se tem uma 
forma de criminalização da violência simbólica marcante, introdu-
zida na Lei nº 11.340 de sete de agosto de 2006, que dispõe sobre 
mecanismos para coibição da violência doméstica e família contra a 
mulher, na qual, em seu artigo nº 7, inciso II, conceitua:

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar e do-
méstica contra a mulher, entre outras:
II – a violência psicológica, entendida como qualquer 
conduta que lhe cause dano emocional e diminuição 
da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o ple-
no desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar 
suas ações, comportamentos, crenças e decisões, me-
diante ameaça, constrangimento, humilhação, mani-
pulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimi-
dade, ridicularização, exploração e limitação do direito 
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de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuí-
zo à saúde psicológica e a à autodeterminação;

Destarte, percebe-se que o ordenamento legislativo brasilei-
ro já possui um amplo conceito do que seria a violência simbólica, 
ao ponto de já aplica-la em outras leis, salientando inclusive que pos-
sui um sentindo amplo e que aborda várias formas de discriminação, 
que, por si só, poderiam ser suficientes para que se começasse a erra-
dicar a LGBTQI+fobia, pois quando se pune algo que começa dentro 
dos lares brasileiros, logo, no entendimento de Pierre Bourdieu, em 
sua teoria da estrutura construtivista, poderá ocorrer a criação de 
um novo símbolo, que seria o de que esta forma de discriminação é 
errada, gerando uma aceitação da comunidade LGBTQI+ pela po-
pulação em uma quantidade muito maior, de maneira que quando a 
parcela discriminatória ser considerada minoria, ela será vista como 
totalmente equivocada.

Nos moldes apresentados, é possível se ter uma noção de 
como a criminalização de algo que aparentemente tão pequeno pode 
possuir efeitos tão grandiosos, pois, ainda seguindo os pensamentos 
do sociólogo, 

o Estado é a posse do monopólio da violência física e simbó-
lica [...] que funda a integração lógica e a integração moral 
do mundo social e, por aí, o consenso fundamental sobre o 
sentido do mundo que é a condição mesma dos conflitos a 
propósito do mundo social.

Isto posto, se o Estado, por meio do Poder Legislativo, san-
ciona uma lei com cunho punitivo para LGBTQI+fóbicos, além de 
imputar um crime, está mostrando para o sociedade que se trata de 
algo errado, o que pode ser utilizado como forma de uma reeduca-
ção e garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, como da cidadania, digni-
dade da pessoa humana, construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária, e, principalmente, a promoção do bem de todos, sem 
preconceitos de origem raça, sexo (que pode ser caracterizada no 
caso dos transgêneros), cor, idade, ou quaisquer outras formas de 
discriminação.

Ademais, uma criminalização menos generalizada deixa 
margens para que agressores continuem praticando atos discrimi-
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natórios, pois como apenas o físico não pode ser violado, se tem ou-
tras maneiras de expressar o seu ódio internalizado, por meio de 
palavras e atos visuais. Porém, conforme demonstrado, estas atitudes 
atingem o psicológico, que tem capacidade de afetar a integridade 
física do indivíduo.

Destarte, de nada adianta deixar impunes aqueles que pra-
ticam a violência simbólica, pois os agressores podem conseguir o 
mesmo resultado, apenas afetando o psicológico, que teriam caso 
houvessem atacado fisicamente, que é ver a vítima sofrendo e até 
mesmo com marcas em seu corpo. 

3. O ativismo do supremo tribunal federal no processo de cri-
minalização da homofobia no brasil

3.1. Ativismo do poder judiciário em face da inércia do poder legislativo

Uma questão que gera muita polêmica entre os doutrinado-
res e juristas é a do ativismo do Poder Judiciário, que ocorre quando 
o Supremo Tribunal Federal, órgão pertencente ao ordenamento ju-
rídico, acaba por, na visão de alguns, legislando o que seria algo de 
competência do Congresso Nacional, que é constituído pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal.

Pois bem, primordialmente, ressalta-se que ocorreu durante 
mais de uma década a tramitação do Projeto de Lei da Câmara 122 
de 2006 no Congresso Nacional, que possuía como objeto a inclusão 
da discriminação em função da orientação sexual e identidade de 
gênero da Lei nº 7.716 de cinco de janeiro de 198924, contudo, o mes-
mo foi arquivado após passar oito anos no Senado Federal sem que 
ocorresse sua aprovação.

Diante desta situação, a ABGLT25, importante associação 
que defende e busca pelos direitos da comunidade LGBTQI+ im-
petrou o mandado de injunção nº 4733, na data de 10 de junho de 
2012 perante o Supremo Tribunal Federal, objetivando a declaração 
da mora inconstitucional do Congresso Nacional, e que fosse de-

24  CARDINALI, 2018, p. 164;
25  Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transe-
xuais e Intersexos
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terminado o enquadramento da homofobia e transfobia na Lei de 
Racismo ou que fosse efetivamente alguma forma de tipificação que 
o órgão entendesse que fosse mais adequado caso não houvesse a 
edição de uma lei criminalizadora.

Preliminarmente, salienta-se a respeito das hipóteses de ca-
bimento do Mandado de Injunção, que é constitucional previsto no 
inciso LXXI do artigo 5º da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1998:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangei-
ros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos se-
guintes termos:
LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a 
falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício 
dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Portanto, no caso em fomento está nitidamente perceptível 
o cabimento do presente Mandado de Injunção, vez que devido à 
LGBTQI+fobia, muitos cidadãos tiveram direitos fundamentais 
principalmente relativos à vida, liberdade, igualdade e segurança 
violadas, de forma que nos moldes do texto constitucional, em razão 
de não houver uma norma regulamentadora, ensejou a interposição 
da peça processual mais adequada no caso concreto.

Ainda, na obra “Curso de Direito Constitucional”, conceitu-
am os autores Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e 
Paulo Gustavo Gonet Branco:

Cuida-se do instrumento do processo constitucional voltado 
para a defesa de direitos subjetivos em face de omissão do le-
gislador ou de outro órgão incumbido de poder regulatório.

Assim, a Constituição de 1988 introduziu, ao lado do ins-
trumento do mandado de injunção, destinado à defesa de 
direitos individuais contra a omissão do ente legiferante, um 
sistema de controle abstrato de omissão (art. 103, § 2º)26

26  MENDES, COELHO, BRANCO, 2009, p. 588;
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Destarte, afirma-se que o Mandado de Injunção é uma mo-
dalidade de controle de omissão, diretamente ligada ao controle de 
constitucionalidade, o que dá competência para o Supremo Tribunal 
Federal, de maneira excepcional, para editar normas abstratas, de 
modo que a atividade judicial apresente fortes semelhanças com a 
legislativa. 

Ademais, nas segundo os doutrinadores supracitados:

[...] essa omissão tanto pode ter caráter absoluto ou total 
como pode materializar-se de forma parcial.

Na primeira hipótese, que se revela cada vez mais rara, ten-
do em vista o implemento gradual da ordem constitucional, 
tem-se a inércia do legislador que pode impedir totalmente a 
implementação da norma constitucional.

A omissão parcial envolve, por sua vez, a execução parcial 
ou incompleta de um dever constitucional de legislar, que se 
manifesta seja em razão do atendimento incompleto do esta-
belecido na norma constitucional, seja em razão do processo 
de mudança nas circunstâncias fático-jurídicas que venha a 
afetar a legitimidade da norma (inconstitucionalmente su-
perveniente), seja, ainda, em razão de concessão de benefício 
de forma incompatível com o princípio da igualdade (exclu-
são de benefício incompatível com o princípio da igualda-
de).27

Porquanto, tendo como base os fundamentos constitucio-
nais e ensinamentos jurídicos expostos, afere-se que o Mandado de 
Injunção nº4733 seria suficiente para tratar da questão, tendo em 
vista que se tem caracterizada a omissão em caráter absoluto.

Contudo, este não foi o entendimento do então relator, Mi-
nistro Lewandowski, que não conheceu da ação por entender que 
não restou frustrado direito especificamente consagrado pela Cons-
tituição, e sim apenas “um legítimo e bem articulado movimento 
em provimento de uma legislação criminal ainda mais rigorosa no 

27  MENDES, COELHO, BRANCO, 2009, p. 1259;
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tocante à punição de condutas homofóbicas”.
Diante deste cenário, foi interposto agravo regimental pela 

autora, que gerou uma modificação no parecer da Procuradoria Ge-
ral da República, que estabeleceu que havia “clara ausência de norma 
reguladora que inviabiliza o exercício da liberdade constitucional de 
orientação sexual e de identidade de gênero”, pugnando ainda que 
pudesse o próprio Supremo Tribunal Federal regulamentar direta-
mente a criminalização a partir dos parâmetros estabelecidos pela 
Lei de Racismo.

Além desta ação, também foi proposta a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão nº 26, formulada pelo Partido 
Popular Socialista (PPS), com os mesmos fundamentos e pedidos 
apontados no Mandado de Injunção nº4773, e que fez com que a 
Procuradoria Geral da República reafirmasse seu entendimento já 
exposto anteriormente.

Com o trâmite de ambas as ações, e o surgimento de polê-
micas e críticas a respeito de que o Supremo Tribunal Federal não 
possui competência para legislar, se é necessário explicitar o porquê 
do ativismo adotado pelo órgão do judiciário e, ademais, a legitimi-
dade de seus julgamentos acerca da matéria.

Com base nos fundamentos apontados anteriormente, é 
perceptível que não é exercido em momento algum qualquer ato le-
gislativo pelo Supremo Tribunal Federal, e o que ocorre na verdade 
trata-se de um controle de constitucionalidade, o qual possui total 
competência para julgar, salientando-se que o mesmo ainda decorre 
de remédios constitucionais dos quais apenas o órgão pode exercer 
seu poder jurisdicional, o que demonstra a total legitimidade do 
ativismo do Supremo Tribunal Federal e derruba fracos argumen-
tos propostos por pensadores que, em muitas das vezes não estão 
preocupados com a questão da competência, e sim com a força e 
empoderamento que a comunidade LGBTQI+ ganharia caso a dis-
criminação fosse criminalizada.

3.2. Enquadramento provisório da homofobia na lei nº 7.716 de cinco 
de janeiro de 1989 – lei de racismo

Outra polêmica que proporcionou discussões entre juristas 
e entendedores de demasiadas áreas do direito é acerca dos pedidos 
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e sugestões da homofobia e da transfobia serem enquadradas na Lei 
nº 7.716 de cinco de janeiro de 1989, que dispõe sobre e define os 
crimes resultantes de preconceito de raça e de cor.

No que tange à cor não há o que se discutir, porém, no to-
cante à raça surgiram várias críticas, vez que em uma grande parcela 
da sociedade ainda persiste o paradigma de que está isto diretamente 
relacionado com um fator étnico ou biológico, e por isto a comuni-
dade LGBTQI+ não poderia ser vista como raça, em face de possuir 
membros de diferentes etnias que estão espalhadas tanto por todo 
Brasil quanto por todo mundo.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal já possui um enten-
dimento que suprimi tal crítica, pois ao julgar o Habeas Corpus nº 
82.424 definiu expressamente o conceito de raça de modo que não 
há margens para emergiram dúvidas quanto à quais grupos são pas-
síveis de serem vítimas do grupo de racismo, conforme se vê:

Habeas Corpus nº 82.424 – Diário da Justiça – 19/03/2004

A construção de definição jurídico-constitucional do termo 
‘racismo’ requer a conjugação de fatores e circunstâncias his-
tóricas, políticas e sociais que regeram a sua formação e apli-
cação. O crime de racismo constitui um atentado contra os 
princípios nos quais se erige e se organiza a sociedade huma-
na, baseada na respeitabilidade e dignidade do ser humano e 
de sua pacífica convivência.  

O Plenário do Tribunal, partindo da premissa de que não há 
subdivisões biológicas na espécie humana, entendeu que a 
divisão dos seres humanos em raças resulta de um processo 
de conteúdo meramente político-social. 

Para a construção da definição jurídico-constitucional do 
termo ‘racismo’, o Tribunal concluiu que é necessário, por 
meio da interpretação teleológica e sistêmica da Constitui-
ção, conjugar fatores e circunstâncias históricas, políticas e 
sociais que regeram a sua formação e aplicação. Apenas desta 
maneira é possível obter o real sentido e alcance da norma, 
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que deve compatibilizar os conceitos etimológicos, etnológi-
cos, sociológicos, antropológicos e biológicos. 

Assentou-se, por fim, que, como qualquer direito individual, 
a garantia constitucional da liberdade de expressão não é ab-
soluta, podendo ser afastada quando ultrapassar seus limites 
morais e jurídicos, como no caso de manifestações de conte-
údo imoral que implicam ilicitude penal.

Diante do julgamento, percebe-se nitidamente que o caso 
antissemita pode ser aplicado nos casos de homofobia e transfobia, 
tendo em vista os “fatores e circunstâncias históricas, políticas e so-
ciais que regeram a sua formação e aplicação”, e que já é algo que se 
alastra por séculos e já ceifou demasiadas vidas. 

Ainda, outro detalhe a ser elucidado é o fato de que no jul-
gamento do Supremo Tribunal Federal foi elencada a situação vi-
venciada pelos judeus durante a época da Segunda Guerra Mundial, 
período no qual ocorreu uma grande regência do regime nazista e 
dizimou milhões de vida em decorrência da discriminação.

Contudo, o nazismo perseguiu, além dos judeus, outros 
grupos considerados como minoria, como homossexuais, ciganos, 
irmãos gêmeos, doentes mentais, padres e entre outros, para que fos-
sem estudados e, ainda aprisionados e explorados com mão-de-obra 
escravocrata. 

Destarte, indivíduos da comunidade LGBTQI+ passaram a 
ser caçados pelos soldados de Hitler, se submetendo a situações hu-
milhantes como serem limpos em piscinas com desinfetante para fi-
carem “limpos” e utilizavam uniformes com um triângulo rosa para 
que pudessem ser identificados além de serem obrigados a realiza-
rem trabalhos forçados e sofrerem uma série de abusos tanto físicos 
quanto psicológicos.

O autor Ken Stetteringron, em seu livro “Marcados pelo Tri-
ângulo Rosa”, ainda relata sobre homens como Ernest Röhm, oficial 
nazista assumidamente gay e braço direito de Hitler, e ainda, men-
ciona que era comum acontecer de os soldados praticarem relações 
homossexuais, fosse em forma de estupro ou até mesmo laços afeti-
vos fora dos campos de concentração.

Com embasamento nisto, verifica-se que além do ocorrido 
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durante a Segunda Guerra Mundial, desde a Idade Média ocorreu 
uma variedade de situações em decorrência de fatores sociais que 
inclusive criminalizavam a prática de relações homoafetivas, e que, 
nos moldes do julgamento do Supremo Tribunal Federal do Habe-
as Corpus nº 82.424, é claramente demonstrado que a comunidade 
LGBTQI+ é uma raça, não sendo mais uma questão genética e sim 
social. 

Ainda, se tem as palavras do renomado doutrinador Gui-
lherme Souza Nucci:

O que fez o STF àquela época (2003)? Analogia? Interpreta-
ção extensiva? Nada disso. Redefiniu o termo racismo à luza 
da modernidade. E se um grupo religioso pode ser segregado, 
por ser minoritário, isso é racismo. Logo, imprescritível. Na 
exata medida em que não há mais ‘raças’ entre seres huma-
nos. Há apenas a raça humana. A busca divisão de raças caiu 
por terra; tornou-se um conceito nitidamente ultrapassado. 
Algo que os antipositivistas, tão cultos, deveriam saber28

Isto posto, juntamente com o lapso temporal de mais de dez 
anos de inércia nítida do Poder Legislativo, o Supremo Tribunal Fe-
deral, por oito votos a três, permitiu a criminalização da homofobia 
e da transfobia, a partir do enquadramento na lei de racismo. Foi um 
fato histórico e muito significativo, pois, com o julgamento, “praticar, 
induzir ou incitar a discriminação ou preconceito” em decorrência 
da orientação sexual passou a ser considerado como crime, sendo 
que a pena pode variar de um a três anos, além de multa, podendo a 
punibilidade ser maior caso haja divulgação ampla de ato homofóbi-
co em meios de comunicação, como publicações em redes sociais, à 
qual a pena aplicada poderá ser de dois a cinco anos, além de multa. 

Porém a medida é algo provisório, que será válida até que 
o Congresso Nacional aprove uma lei sobre o tema, o que já pode 
ser visto como uma grande evolução em face de que muitos atos 
discriminatórios possam ser evitados. Ressalta-se que nos moldes 
do julgamento não foi criminalizado o fato de dizer em templos reli-
giosos que se é contra a homossexualidade, e sim incitar ou induzir 
a discriminação.

Tendo em vista os fundamentos apresentados no presente 

28  NUCCI, 2015
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artigo, é valido mencionar não apenas a necessidade de criminaliza-
ção não apenas da homofobia e da transfobia, e sim da LGBTQI+-
fobia em geral, pois o processo histórico e o surgimento das novas 
nomenclaturas.

A questão da violência simbólica é uma condição que pre-
cisa ser estudada e demonstrada a importância de sua criminaliza-
ção, pois pode gerar graves consequências, além do fato de que por 
meio de sua erradicação, dentro dos lares das famílias brasileiras, os 
índices dos demais tipos de violência poderão diminuir considera-
velmente, pois os filhos carregam muitos ensinamentos dos pais, e o 
respeito ao próximo pode acabar salvando muitas vidas.

Ademais, o ativismo do Poder Judiciário, por meio do Su-
premo Tribunal Federal é de suma importância para que milhares de 
pessoas possam ter direito à vida, à liberdade e à dignidade humana 
sem precisar de viver com medo de ser agredido, seja psicologica-
mente ou fisicamente.

E, por fim, no mundo moderno não existe mais o conceito 
de raça como um fator genético, e sim social, algo que já é fixado 
pelo Poder Judiciário e que precisa ser levado ao conhecimento da 
sociedade, para que não existam mais paradigmas errados acerca da 
comunidade.

Conclusão

Portanto, a criminalização se mostra extremamente neces-
sária, pois muitas mortes são consideradas como algo do cotidiano, 
sendo que ninguém deveria ser morto rotineiramente apenas pelo 
fato de amar, e para isto não basta apenas criminalizar a violência fí-
sica, vez que a psicológica também pode ser letal, inclusive ser muito 
mais dolorosa, conforme é devidamente demonstrado por meio do 
estudo da violência simbólica, pois o resultado esperando pelo pra-
ticante de um ato discriminatório será o mesmo independentemente 
de ter ou não agredido fisicamente a vítima.

Sendo que a teoria da estrutura construtivista, um dos insti-
tutos de Pierre Bourdieu e também analisado, pode ser fundamental 
para que aos poucos, a LGBTQI+fobia seja combatida por meio de 
uma imposição legislativa, de forma que os indivíduos tomarão as 
atitudes corretas para estar de acordo com o que diz a lei.
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Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao exercer o ati-
vismo, garantiu que milhões de pessoas tenham seus direitos funda-
mentais garantidos, de maneira que vidas poderão ser salvas e tudo 
de acordo com a legislação vigente no Brasil, pois a intenção do ju-
diciário não foi de legislar e sim apenas de olhar para uma parcela da 
população que sofre discriminação e assegurar seus direitos.

Destarte, agiu corretamente o órgão do Poder Judiciário ao 
enquadrar provisoriamente a homofobia e transfobia na lei de racis-
mo, mas ainda se faz necessário criar uma lei que alcance toda co-
munidade LGBTQI+ e que puna todas as formas de discriminação, 
para que o respeito possa a ser algo vivido por todos. 
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Resumo: O Brasil foi uma referência mundial no tratamen-
to de HIV; mas não mais. Dois fatores podem ser destacados: a as-
censão de religiosos conservadores na política e a crise econômica. 
Em Portugal, o Sistema Nacional de Saúde (SNS), pós-crise, garante 
amplo tratamento a baixos custos. A hipótese é que o Brasil vive um 
período de retrocesso similar – mas mais grave – ao que seu par 
passou anos atrás, o que coloca em risco o tratamento de LGBT que 
vivem com HIV (além do risco do aumento de infecções). A Me-
todologia usa o comparativismo integrado e a interdisciplinaridade 
(entre Direito e Saúde).
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Portugal; Sistema Público de Saúde; Crise Econômica.

Abstract. Brazil was a world reference in the treatment of 
HIV; but not more. Two factors can be highlighted: the rise of con-
servative religious in politics and the economic crisis. In Portugal, 
the post-crisis National Health System (NHS) guarantees broad 
treatment at low costs. The hypothesis is that Brazil is experienc-
ing a similar - but more serious - period of retrogression to what its 
partners spent years ago, which puts the treatment of LGBT people 
living with HIV (beyond the risk of increased infections) at risk. The 
Methodology uses integrated comparativism and interdisciplinarity 
(between Law and Health).

Keywords: Right to Health; HIV-AIDS; LGBT; Brazil and 
Portugal; Public Health System; Economic Crisis.

 

1. Introdução

Antes de mais nada cabe responder à pergunta: cabe ainda 
se falar em HIV-AIDS no Brasil? Não seria esse um problema supe-
rado, ou ao menos, residual? Nos últimos anos nos acostumamos 
no Brasil a pensar que esse já não era um problema que mereces-
se grande atenção, a uma porque teríamos um programa exemplar, 
reconhecido mundialmente, e, de outro, que, após tantos anos de 
campanhas e desenvolvimento de tratamentos, a AIDS deixou de 
ser uma doença mortal para se tornar um problema crônico de um 
número cada vez menor de pessoas. Sem embargo, estamos mesmo 
perto do “fim da AIDS”?3 Como procuraremos mostrar aqui, ainda 
que haja verdade em algumas das assertivas acima, de outro lado, há 
que se considerar ou seu anacronismo e/ou ideologia. 

A AIDS, de fato, se tornou uma doença “somente” crôni-
ca (como se isso não fosse ainda um problema), realmente o Brasil 
foi, entre os anos 1990 e 2000 um exemplo mundial de prevenção e 
tratamento e é verdade que têm surgido novos medicamentos, in-
3  Concordamos com a questão e com as críticas sobre isso postas por Richard Parker (2015).
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clusive para impedir a possibilidade de contágio – a PrEP, com 95% 
de eficiência.

No entanto, há problemas sérios que precisam ser enfrenta-
dos: a política nacional deixou de ser um modelo há algum tempo, 
uma vez que, por exemplo, o país enfrenta uma nova onda de infec-
ções principalmente entre os mais jovens; não há mais grandes cam-
panhas e/ou discussões governamentais sobre prevenção que sejam 
diretas, abertas e/ou dirigidas para as chamadas populações-chave; 
muito da retração se dá por cortes de orçamento público devido à 
“crise econômica” mas também devido ao aumento do conservado-
rismo na política; os mais jovens não têm usado preservativos (ou 
adotado alguma outra forma de prevenção ou de redução de risco) 
com a frequência necessária e que se poderia pensar em um país 
com a tradição que temos sobre o tema. Estamos, enfim, diante de 
um grave problema que toca o Direito Fundamental à Saúde e a Saú-
de Pública-coletiva.Na agenda de pesquisa contemporânea, mais 
especificamente, na interface entre o Direito e a Saúde Coletiva, 
destaca-se um problema que suscita especial atenção pelos desafios 
que erige ao Direito Universal à Saúde, tanto no Brasil, quanto em 
Portugal: uma complexidade que envolve coletivos locais que, apesar 
de cidadãos formalmente reconhecidos como iguais, são vitimiza-
dos por processos sistemáticos de violência estrutural que incluem 
diferentes expressões de discriminação em função da desigualda-
de quanto à orientação sexual e identidade de gênero; um quadro 
agravado por enfermidades que, ainda que não sejam exclusividade 
dos LGBT, encontram nesse grupo um número proporcionalmente 
muito maior de acometidos. A infecção por HIV (VIH), além de 
outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) – como Hepa-
tite, HPV, sífilis etc.4 – afeta de forma desigual a população LGBT. 
Podem ser apontadas várias causas, mas entre elas está, certamente, 
a marginalização estrutural pela qual passa essa população, relegada 
ao obscurantismo e exposta a situações de risco muito maiores, in-
clusive porque, durante anos, não puderam expressar livremente sua 
sexualidade ou relações românticas de forma sadia e aberta5. Ainda 
que o foco do estudo não sejam as causas pela maior incidência – e 

4  Por uma questão metodológica a pesquisa é focada em HIV-AIDS, o que não exclui a urgência na revisitação das políticas 

também sobre outras DST.

5  Cf. MORAES, 2105, MORAES; BAHIA, 2014, SOUSA, 2013, SOUSA, 2017 e FERNANDES, 2017.
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menor proteção – desse grupo frente àquelas enfermidades, essas 
são questões que inevitavelmente aparecerão na pesquisa.

Em que pesem a magnitude e a transcendência dos proble-
mas colocados, a pesquisa em torno deles na interface entre o Direi-
to e a Saúde ainda é incipiente. Destaca-se que, nesse sentido, tanto 
a proposta de saúde da Constituição Brasileira de 1988 quanto da 
Constituição de Portugal de 1976 apresentam a questão da universa-
lidade do direito à saúde. 

No Brasil, desde a Constituição de 1988, a saúde se tornou 
um direito de acesso universal e independente de contribuição. Ele 
é um direito fundamental, de cumprimento progressivo e cogente, 
sendo vedados o retrocesso e quaisquer tentativas de tentar diminui-
-lo, já que protegido como cláusula pétrea (art. 60, §4o – CR/88). O 
Sistema Único de Saúde (SUS) é uma das grandes conquistas da atu-
al ordem jurídico-constitucional, o maior sistema público de saúde 
do mundo em número de atendimentos/procedimentos6. Ademais, 
o Brasil, por muitos anos, foi mencionado como uma referência 
mundial no tratamento de HIV-AIDS. Isso, no entanto, vem mudan-
do por influências de pelo menos duas ordens: a ascensão de grupos 
religiosos conservadores na política e, ultimamente, a crise econô-
mica – esta última que fez ser aprovada a EC 95/2016, que limitou os 
(e até permite o retrocesso dos) gastos com saúde. As consequências 
do primeiro fator, somado ao segundo já resultam em críticas da 
UNAIDS ao Brasil7 e, objetivamente, no surpreendente aumento do 
número de infecções entre os mais jovens – na contramão do que 
vinha ocorrendo até alguns anos e dos demais países ocidentais (ex-
cetuando-se a África)8 – e em dificuldades encontradas por pessoas 
vivendo com HIV para o acesso pleno ao tratamento – igualmente 
um dado surpreendente entre nós que tínhamos um modelo tido 
como referência9. Consideramos, com Dworkin10 que, sendo um Di-
reito Fundamental, a saúde deve se constituir em um trunfo do qual 
podem se valer os cidadãos em geral – e as minorias em particular 
– contra argumentos que fogem à lógica do direito: argumentos re-

6  Cf. e.g., GIOVANELLA et al. (2018). 

7  ARRUDA, 2012a e 2012b.

8  O Relatório do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2018 revela um aumento de 700% de casos de HIV entre 

jovens de 15 a 24 anos (BRASIL, 2018).

9  ROSA, 2017.

10  DWORKIN, 2001.
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ligiosos e/ou econômicos. Na lógica do direito razões pragmático-e-
conômicas (como o problema dos custos) não podem definir se, por 
exemplo, o Estado pode optar entre cuidar da saúde da coletividade 
em detrimento de uma pessoa/grupo, uma vez que ninguém pode 
ser usado como meio para se obter fins maiores – essa é, aliás, uma 
das principais decorrências do princípio da dignidade humana – art. 
1o, III da Constituição de 1988.

Em Portugal, o Sistema Nacional de Saúde (SNS) é “tenden-
cialmente gratuito” nos termos da Constituição; contudo, durante os 
anos de vigência da “Troika”, contrariou-se tal intento ao se majorar 
as taxas moderadoras11 para muitas especialidades e procedimentos 
médicos – Decreto-lei n. 113/2011; norma que sofreu alterações re-
centes sob o novo governo de coalisão, à esquerda, mudando alguns 
aspectos do “Memorando de Atendimento” determinado pelo FMI 
à época – política conhecida como “Troika”12. O atendimento, para 
a maioria dos casos, é feito segundo a divisão em “cuidados de saú-
de primários” e “cuidados de saúde secundários”: a entrada no SNS 
ocorre através da primeira classe, constituída por Centros de Saúde, 
Postos Médicos e consultórios de algumas especialidades. A segunda 
classe inclui a maior parte dos tratamentos em hospitais, ambulató-
rios e internações. É nessa segunda classe que estão os infectologis-
tas (“infeciologistas”), responsáveis pelo tratamento dos pacientes, e 
não estão disponíveis em todos os hospitais do SNS: quem tem um 
teste positivo para o HIV (ou VIH, em Portugal) é encaminhado a 
um Centro de Saúde e este o encaminha para um hospital de refe-
rência (Lei n. 48/1990). Os pacientes têm direito de acesso gratuito 
às consultas, a antirretrovirais, a exames e tratamentos relacionados 
à infecção independentemente de sua condição econômica13. 

Este é um texto inicial de uma pesquisa de mais longo prazo. 
Para a pesquisa, pretende-se fazer um estudo comparado entre os 
sistemas de tratamento para HIV-AIDS (VIH-SIDA) de Brasil e Por-
tugal considerando avanços e retrocessos em ambos países, a partir 
especialmente dos momentos de crise econômica (atual do Brasil e 

11  Em Portugal, assim como em outros países da União Europeia, considera-se a condição econômica e social do utente, ha-

vendo tabelas de custos que aquele pode ser obrigado a pagar pelo uso do serviço médico. Esses valores são chamados de taxas 

moderadoras. 

12  Cf. PORTUGAL, 2011 e, sobre o texto, em português, do “Memorando de Entendimento”, ver IMF, 2011.

13  Cf. PORTUGAL, 2007, CPLP/UNAIDS, 2010, CUNHA-OLIVEIRA; CUNHA-OLIVEIRA; CARDOSO, 2016. p. 143. Sobre a 

situação dos imigrantes ilegais em Portugal e o problema do HIV, ver: DIAS; MARQUES; MARTINS, 2014.
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anterior de Portugal) e possíveis avanços recentes no país lusitano 
desde a chegada ao poder da atual coalisão de governo liderada pe-
los socialistas. A hipótese é que o Brasil vive um período de retroces-
so similar –porém mais grave, já que conta com adversidades histó-
rico-culturais mais profundas14 – ao que seu par passou anos atrás, 
o que fragiliza e põe em risco o tratamento de milhares de pessoas 
que vivem com HIV (além do risco do aumento de infecções). Ou-
trossim, trabalha-se com a hipótese de que podemos aprender com 
a experiência portuguesa, tanto com os retrocessos dos tempos da 
“Troika”, quanto com a retomada dos direitos sociais atuais.

Para demonstrar as hipóteses pretende-se valer de estudos 
prévios publicados em livros e periódicos, legislações dos dois paí-
ses e notícias de veículos especializados. Os dados sobre políticas de 
prevenção, infecção e tratamento de HIV-AIDS no Brasil serão ob-
tidos a partir de literatura especializada, publicações institucionais e 
de ONG’s, além de pesquisa empírica através de perguntas semies-
truturadas a serem aplicadas a pessoas LGBT – particularmente as 
que vivem com a doença –, além de agentes de saúde. O Departa-
mento de Medicina da UFOP terá um papel especial para obtenção 
de pesquisas e dados sobre saúde pública, epidemiologia, prevenção 
e tratamento de HIV-AIDS.

De outro lado, as pesquisas e a experiência do ISPUP – Ins-
tituto de Saúde Pública, da Universidade do Porto/Portugal – serão 
fundamentais para trazer o conhecimento específico da área da saú-
de, que se somarão a relatórios que se pretende fazer junto a profis-
sionais da saúde e representantes de ONG’s que lidam com a temá-
tica. Aliar a análise normativo-institucional, a expertise científica e 
de pesquisa do ISPUP e a vivência dos profissionais de saúde e dos 
atendidos pelas políticas constitui, para a presente, um somatório 
essencial para se fazer um estudo comparado em profundidade, pois 
que alia pesquisa teórica e prática.

O texto apresenta o início dessa pesquisa, que, até o momen-
to, reuniu bibliografia, normas e outros dados secundários e aguarda 
o período de estadia de seis meses na Universidade do Porto para 
avançar.

14  O problema do financiamento da saúde é um dos grandes destaques quando se fala em qualquer política acerca desse direito. 

Há vasta literatura sobre o problema, v.g.: DRESH, 2015, PIOLA, 2013, PINTO; BAHIA; SANTOS, 2017.
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2. A Política de HIV-AIDS sob Ameaça no Brasil – uma 
Comparação Inicial com Portugal

O Direito, representado internamente pela Constituição 
e demais leis de um país, e externamente por Normas Internacio-
nais, prevê, há muito, a obrigação dos Estados de promover a saúde 
integral dos cidadãos. Esse é um Direito Humano e Fundamental 
reconhecido por várias normas de diferentes extratos. A obrigação 
legal do cuidado com a saúde se revela particularmente relevante 
quando se trata de minorias e grupos vulneráveis. Aquelas/es que 
estão à margem da proteção seja de renda, seja da inserção social, 
são os mais vulneráveis ao desenvolvimento de enfermidades crô-
nicas15.

No Brasil, o programa de prevenção e tratamento do HI-
V-AIDS, fomentado pelas três esferas da Federação no esforço co-
mum do SUS16 é de fundamental importância à garantia da saúde 
mediante políticas sociais, nos termos do artigo 196 da Constituição 
brasileira de 1988. Não obstante, há problemas crescentes na realiza-
ção dessas políticas, particularmente, nesse caso, do tratamento do 
HIV. Assim, diante da omissão dos sujeitos competentes para pro-
moção das referidas medidas voltadas à garantia da saúde da popu-
lação, o presente trabalho se mostra pertinente na medida em que 
evidencia o cerceamento de um direito e, ainda, analisa a relação 
entre uma mudança de postura do Estado face a pressões de banca-
das religiosas e da crise econômica (cf. abaixo). Diferentemente de 
outros problemas relacionados à efetivação de Direitos Fundamen-
tais no Brasil, a questão aqui não é de falta de normas: desde a Cons-
tituição, passando por leis e várias normas administrativas tratam 
do dever do Estado brasileiro para com a questão. Vale mencionar: a 
lei 9.313/96 como um marco de extrema importância para a garan-
tia do tratamento de HIV-AIDS no Brasil a partir de fornecimento 
gratuito de todos os medicamentos necessários; o “Plano Nacional 
de Enfrentamento da Epidemia de Aids e DST entre Gays, outros 
Homens que fazem Sexo com Homens e Travestis”, do Ministério 

15  CIDH, 2015.

16  Sobre os problemas no sistema de financiamento da saúde no Brasil cf. SANTOS, 2013, PINTO; BAHIA; SANTOS, 2017, 

BAHIA et al., 2015, DRESCH, 2015 e DUARTE, 2012.
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da Saúde, de 200717 – um grande estudo com dados, objetivos e dire-
trizes de ação; a Portaria do Ministério da Saúde, de 2011 (Portaria 
n. 2.836) que, especificamente, “[i]nstitui, no âmbito do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde 
Integral LGBT)”18, que possui, entre seus objetivos (art. 2o): 

XI - oferecer atenção integral na rede de serviços do SUS 
para a população LGBT nas Doenças Sexualmente Trans-
missíveis (DSTs), especialmente com relação ao HIV, à AIDS 
e às hepatites virais; (...) 
XVI - atuar na eliminação do preconceito e da discriminação 
da população LGBT nos serviços de saúde; (...)
XIX - promover o respeito à população LGBT em todos os 
serviços do SUS; (...)
XXIV - realizar estudos e pesquisas relacionados ao desen-
volvimento de serviços e tecnologias voltados às necessida-
des de saúde da população LGBT

Não obstante, apesar dessas e outras normas serem bastante 
abrangentes sobre várias questões de saúde da população LGBT – 
destacamos acima apenas alguns aspectos –, a realidade é que, salvo 
o fornecimento de medicamentos, elas não têm sido aplicadas (ou 
têm sido pouco aplicadas)19.

As razões estão relacionadas, pois, a escolhas políticas. A 
pesquisa pretende destacar os resultados negativos decorrentes da 
redução das ações preventivas do vírus/doença, visto que essas ações 
preservam as condições de saúde das pessoas e, para além, evitam 
custos maiores no futuro com ações de saúde reparadoras20.

Apesar das históricas lutas em favor da igualdade como 
princípio jurídico-político e constitucional, na contemporaneidade 
impõe-se a necessidade de defender a diversidade para tornar factí-
vel aquela, guiando-se pelo seguinte argumento: a materialização do 
princípio da igualdade exige um redimensionamento para conside-
rar os tratamentos desiguais não como um objeto de discriminação 
excludente, mas, ao contrário, como forma de incluir setores sociais 
desfavorecidos21. Quando os órgãos legislativo e executivo falham, 
17  BRASIL, 2007.

18  Vale a pena conferir, também do Min. da Saúde, a Portaria n. 1.820/09 (BRASIL, 2009).

19  PRADO, 2017, p. 65 e MELLO (et al.), 201.

20  BARCELOS, 2014. p. 163.

21  GALINDO, 2012, p. 19-20.
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seja por omissão legal, seja por ineficiência/seletividade administra-
tiva no sentido de garantir este princípio da igualdade pela diferença, 
tal como formulado por Taylor22, o Judiciário surge como instância 
contramajoritária a fazer cumprir as normas e equalizar o sistema23.

No presente será abordado o contexto de vulnerabilidade 
que tem suscitado o interesse de pesquisadores do campo do direito 
e da saúde coletiva, bem como de juristas que atuam no campo do 
Direito Sanitário quanto à população LGBT e o problema do tra-
tamento de portadores de HIV-AIDS considerando que, em razão 
de questões históricas fincadas em cultura, racismo institucional, 
machismo, religião, problemas econômicos etc., foram excluídos ou 
menos beneficiados pelos aparelhos e recursos do Estado quanto à 
saúde24.

Se no passado o Brasil já foi considerado uma referência 
mundial no tratamento de HIV-AIDS25, tal situação se alterou nos 
últimos anos. 

Em relação ao enfrentamento da epidemia de HIV/AIDS no 
país, o primeiro programa oficial foi implantado em São Pau-
lo, em 1983, caracterizado pela participação da comunidade 
gay organizada junto aos técnicos da Secretaria Estadual de 
Saúde. Na busca de uma resposta de âmbito nacional, o Es-
tado brasileiro criou o Programa Nacional de Aids em 1986. 

Em 1985 e 1986 surgiram as primeiras organizações não 
governamentais (ONGs) voltadas para o enfrentamento da 
epidemia: Grupo de Apoio a Prevenção da AIDS (GAPA) em 
São Paulo e Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS 
(ABIA), no Rio de Janeiro. A partir de então foram desen-
volvidas várias campanhas de prevenção e iniciativas de luta 
contra a discriminação e o preconceito, bem como a busca 
pela solidariedade. A busca por tratamento também se tor-
nou uma demanda crescente. O primeiro medicamento para 
o tratamento da AIDS foi a zidovudina (AZT), inicialmente 

22  TAYLOR, 2011.

23  SANTOS, 2010. A judicialização da saúde, conquanto seja um problema central para qualquer discussão sobre a efetividade 

do direito à saúde, escapa do objeto principal do presente – podendo aparecer como consequência da omissão/retração do Estado 

no tratamento. 

24  Problemas similares são verificados em outros países da América Latina, Caribe e mesmo em um país desenvolvido como os 

EUA, como se pode ver de Relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH, 2015. p. 136-137).

25  MELLO (et al.), 2011.
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aprovado para essa indicação em 1987, pela agência regu-
ladora de medicamentos e alimentos estadunidense (FDA). 
A sua disponibilização pelo Ministério da Saúde brasileiro 
foi efetivada em 1991. Paralelamente ao início da utilização 
em larga escala do AZT no Brasil, as empresas farmacêuti-
cas transnacionais lançaram novos medicamentos para o 
controle da AIDS. A monoterapia com AZT passou a ser 
considerada ineficiente, marcando o início da recomenda-
ção de terapia combinada (conhecida como “coquetel”) em 
nível internacional. (...). Ainda em 1996, em ambiente de for-
te mobilização social e demanda da Coordenação Nacional 
de AIDS, foi aprovada a Lei 9.313 (...), fortalecendo o marco 
legal já existente para a garantia do acesso a ARVs. A apro-
vação desta lei foi determinante para a melhor estruturação 
do Programa Nacional de AIDS no que se refere à compra de 
medicamentos26.

Como mencionado acima, há dois fatores a influenciar o 
dado da retração: a ascensão política de bancadas parlamentares 
fundamentalistas religiosas nas duas últimas décadas27 e a recente 
crise econômica28. Tudo isso tem já surtido efeitos sobre o número 
de infecções e sobre o acesso ao tratamento29. Tal realidade vai con-
tra o grande esforço de construção do Sistema Único de Saúde e ao 
direito universal à saúde construídos/garantidos pela Constituição 
de 1988. 

Por seu turno, Portugal vem se tornando um exemplo mun-

26  CHAVES, VIEIRA, REIS, 2008, p. 173. Ver também: BRASIL, 1999 e BONETI, 2016.

27  A ascensão de bancadas religiosas (de orientação fundamentalista, predominantemente) no Parlamento brasileiro desde os 

anos 1990 tem barrando projetos de lei a respeito de pautas sensíveis tanto aos direitos reprodutivos da mulher quanto aos 

direitos de LGBT: apesar de não serem numericamente maioria (ainda), constituem em movimento organizado que, somado à 

incapacidade da maioria dos partidos no Brasil de tomarem posições claras sobre temas fraturantes, eles têm sido responsáveis 

por “vetar” pautas progressistas e também ditar limitações/retrocessos em políticas já assentadas, como, no caso aqui, políticas 

de prevenção ao HIV e outras DST’s baseadas na distribuição de preservativos e campanhas publicitárias. Um exemplo é o relato 

do infectologista Dirceu Greco, que dirigiu o departamento de DST/Aids entre 2010 e 2013 citado em matéria da Revista Época, 

que diz que a diminuição de campanhas com prevenção é motivada não só por avanços médicos mas também “pelo avanço do 

conservadorismo no Congresso. ‘Fomos impedidos de fazer campanha’ (...). Ele foi exonerado após ter autorizado, sem aval 

do ministério, uma campanha voltada para profissionais do sexo que tinha como tema ‘Sou feliz por ser prostituta’. ‘Não pode 

falar de gay, não pode ensinar prevenção na escola, não pode falar sobre sexualidade’, afirma Greco” (BUSCATO, 2016; 

grifos nossos). Ver também: FRESTON, 2006, MORAES, 2015, MORAES; BAHIA, 2010 e 2014 e ARAÚJO, 2013.

28  CEE-FIOCRUZ, 2016.

29  Cf. UNAIDS, 2017, ROSA, 2017, LOPES, 2017, BRASIL, 2018.
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dial no tratamento de HIV-AIDS30. Após passar pela grave crise eco-
nômica de anos atrás, o país retomou investimentos sociais e vem 
consolidando o acesso universal à saúde pública. Quanto ao trata-
mento contra o vírus, se ainda há problemas – muitos deles herança 
dos tempos de “austeridade fiscal” –, estes não afetam a hipótese de 
que o País é hoje um referencial de boas práticas para vários paí-
ses, inclusive o Brasil. Particularmente, o Instituo de Saúde Pública 
(ISPUP) de Portugal se constitui em lócus privilegiado para se re-
pensar a saúde pública coletiva, universal e integral para o Brasil. 
O ISPUP reúne o que há de mais avançado no que toca à pesqui-
sa e produção sobre saúde pública naquele país, com expertise em 
epidemiologia e, especificamente, com estudos sobre HIV-AIDS – 
e.g., a pesquisa “European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet 
Survey (EMIS)”, a respeito de contaminação por HIV e outras DST, 
cuja etapa portuguesa foi realizada sob a coordenação científica do 
ISPUP31. Outro estudo sobre HIV (e outras DST’s) com participação 
do ISPUP é o “Relatorio: Rede de Rastreio Comunitaria: Resulta-
dos”: “[o] maior estudo português sobre o VIH, hepatites víricas e 
infeções sexualmente transmissíveis”32.

O Brasil pode aprender com a experiência portuguesa no 
sentido de mudar o rumo que vem dando a essa política de saúde, 
uma vez que a invisibilização de políticas de prevenção e cortes no 
tratamento já começam a produzir resultados ruins: aumento dos 
casos de infecção entre os mais jovens, na contramão dos países oci-
dentais: “[a]bout 90% of new infections in 2016 in Latin America oc-
curred in seven countries, with nearly half (49%) in Brazil”33. Nesse 
sentido é preciso: 

30  “Portugal já atingiu uma das metas para 2020 definidas pelo Programa Conjunto das Nações Unidas para o VIH/sida — 

ONUSIDA. Das 45.501 pessoas que se supõe estarem infectadas com o VIH, 90,3% estão já diagnosticadas. As chamadas metas 

90-90-90 da ONUSIDA estabelecem o seguinte: em 2020, 90% das pessoas infectadas devem estar diagnosticadas; destas, 90% 

devem estar em tratamento e, neste grupo, 90% devem ter uma carga viral indetectável, não podendo assim infectar terceiros. 

(...) Entre as condições que catapultam Portugal para um lugar de destaque, Luiz Loures destacou a legislação existente, ‘prova-

velmente a mais avançada do mundo’, porque protege contra a discriminação, e a colaboração entre as autoridades e a sociedade 

civil na luta contra a epidemia” (VIANA, 2017).

31  MARTINS, 2010. O ISPUP está auxiliando na versão latino-americana do estudo (LAMIS – 2018), atualmente em curso – 

<https://www.estudiolamis.org/portugues>.

32  MEIRELES, 2016.

33  UNAIDS, 2017, p. 134. Ver também: LOPES, 2017 e BRASIL, 2018.
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(i) Construir modelos metodológicos de comparação 
interdisciplinar (Direito e Saúde) e comparada (Brasil e 
Portugal) de forma a se projetar futuras pesquisas e inter-
câmbios entre pesquisadores dos dois países a partir da 
proposta que ora se apresenta; 

(ii) Estabelecer os marcos de desafios, carências, potencia-
lidades e ações necessárias à realidade da saúde pública 
para prevenção e tratamento de HIV no Brasil quando 
comparada com Portugal; tal quadro deve ser pensado 
com a comparticipação dos sujeitos envolvidos na pesqui-
sa e o pesquisador;  

(iii) Iniciar as bases para a construção de um Grupo de Tra-
balho entre pesquisadores do Programa de Mestrado em 
Direito da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), os 
Departamentos de Direito e Medicina da UFOP e o Institu-
to de Saúde Pública da Universidade do Porto, de forma a 
estreitar as pesquisas e fomentar novos estudos, pesqui-
sas, e desenvolvimento de soluções para o Brasil.

3. Metodologia

A pesquisa possui viés de comparação, tanto de direito 
comparado – entre Brasil e Portugal – quanto ao direito à saúde, 
especificamente ao tratamento de HIV-AIDS da população LGBT 
quanto de comparação de perspectivas de diferentes ciências: o 
Direito e a Saúde (portanto, em perspectiva interdisciplinar). O de-
safio está em estabelecer marcos de comparação entre as legislações 
dos dois países de forma a não se repetir perspectivas tradicionais 
de “centro e periferia”, pois que ambos países, na temática, possuem 
vantagens e desvantagens, avanços e desafios. Assim, parte de consi-
derar o paradigma do Estado Democrático de Direito (Estado de 
Direito Democrático como se convencionou chamar em Portugal) 
tal qual enunciado por autores como Habermas34, paradigma válido 
tanto para os dois países e, então, questionar as exigências daquele 

34  HABERMAS (1998). Sobre a concepção das mudanças no Estado de Direito Moderno a partir da ideia de paradigma ver 

também: BAHIA, 2012 e CATTONI DE OLIVEIRA, 2006. p.187.
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face ao acesso universal e gratuito à saúde, notadamente quanto ao 
tratamento de HIV-AIDS e, mais particularmente, considerando o 
acesso de uma população historicamente discriminada, a saber, os 
LGBT às políticas de prevenção e tratamento daquela doença. Ade-
mais, a metodologia comparada não se resume à contraposição de 
normas em abstrato, mas parte de um “comparativismo integrado” 
que percebe o papel dos direitos fundamentais como norte de análi-
se entre sistemas35.

Quanto à interdisciplinaridade, tanto o Direito quanto a 
Saúde podem aprender um com o outro, estabelecendo pontes atra-
vés das quais saberes de um podem ser utilizados para resolver pro-
blemas e aporias verificados no outro. As contribuições da Saúde 
Pública (e, nestas, também da Epidemiologia e da Medicina Preven-
tiva) são essenciais para o conhecimento e o dimensionamento dos 
problemas aqui elencados. Nesse sentido o chamado Direito Sani-
tário se constitui em uma ponte que une os saberes do Direito com 
a área médica – como se pode ver do levantamento bibliográfico já 
empreendido. 

Tratando-se de pesquisa zetética, pretende-se executar a 
proposta de forma interdisciplinar36. Segundo Maria Paula Dallari 
Bucci, “definir as políticas públicas como campo de estudo jurídico 
é um movimento que faz parte de uma abertura do direito para a 
interdisciplinaridade”37.

No caso das Saúde, damos razão ao excerto da pesquisa de 
Apostólico citado por Egry (et al.):

O estudo de Apostólico (2011) concluiu que não basta utili-
zar ferramentas se a assistência não corresponder às expec-
tativas e às necessidades da população. Em outras palavras, 
o reconhecimento das necessidades em saúde antecede a uti-
lização de instrumentos e a busca pelo “passar por cima”. Ir 

35  Como defendem Dierle Nunes (2010) e Michele Taruffo (2006).

36  DOMINGUES, 2005.

37  BUCCI, 2006, p. 1. No mesmo sentido: “Somente a análise interdisciplinar permite examinar as relações entre as políticas 

públicas e o direito, os vazios que podem explicar más implementações. Só ela pode permitir descobrir o tempo e enunciar os 

risco de derrapagem consecutivos à tentação de impor políticas, quando se pesquisa a eficácia máxima, sem respeitar escrupu-

losamente todos os constrangimentos do Estado de direito. Só ela pode permitir medir o impacto de cada tipo de regulação na 

implementação das políticas públicas e sugerir a substituição de um tipo de regulação previsto por um outro tipo – substituir, por 

exemplo, uma regulação jurídica por uma regulação social ou inversamente” (ARNAUD e DULCE, 2000, p. 244-245).
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além das necessidades necessárias torna-se um desafio para 
sistemas de saúde como o brasileiro. Termos como interse-
torialidade, interdisciplinaridade, trabalho em equipe, trans-
formação da realidade, superação de contradições, necessi-
dades e vulnerabilidades como objetos de assistência, entre 
outros, deverão fazer parte do cotidiano dos profissionais de 
saúde, como pilares sólidos e determinantes das transforma-
ções necessárias à realidade38. 

o bibliográfico será realizado mediante critérios de aderên-
cia em relação ao tema a ser estudado, delimitando-se como grandes 
áreas (i) o direito à saúde e os sistemas de saúde pública no Brasil 
e Portugal: legislação, normas e diretivas administrativas do SUS e 
SNS; (ii) o tratamento de HIV-AIDS no Brasil e Portugal: avanços 
e retrocessos; (iii) Discriminação contra LGBT no Brasil e Portugal 
e exposição a situações de risco; (iv) Protocolos médicos de saúde 
coletiva, especialmente de atendimento à população LGBT e o trata-
mento de HIV-AIDS. As pesquisas e repositório bibliográfico e do-
cumental do Instituto de Saúde Pública serão fundamentais para a 
realização dessa etapa.

Ao mesmo tempo em que se faz o levantamento normativo e 
bibliográfico pretende-se acompanhar aulas e atividades de pesquisa 
realizadas tanto no Departamento de Medicina da UFOP quanto no 
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto que possam 
contribuir para compreender a realidade sobre a investigação em 
Saúde Pública no Brasil (antes e agora durante a crise) e em Portugal 
(durante e após a “Troika”). Pretende-se fazer contato com Centros 
de Saúde e Hospitais, além de Organizações Não-Governamentais 
(ONG’s) que trabalhem com LGBT e/ou tratamento de HIV-AIDS 
no Brasil e em Portugal para conhecer o dia a dia da política no país. 
Com tais contatos pretende-se conceber um retrato da Saúde Públi-
ca no Brasil e em Portugal (em geral) e, especialmente, o tratamento 
de HIV-AIDS para LGBT no tocante: 

(a) à estrutura dos serviços de saúde, avanços e eventuais 
deficiências; 

(b) aos protocolos de atendimento da população que pro-
cura os serviços de saúde pública desde a busca por exame; encami-
nhamento para Centros de Saúde e, de lá, para Hospitais de referên-

38  EGRY (et al.), 2017, p. 132.
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cia e o contato com o infectologista; fornecimento de medicamentos, 
e acompanhamento médico com novos exames e novas consultas; 

(c) à percepção dos pesquisadores de saúde pública sobre a 
realidade da política; 

(d) à forma como diferentes profissionais envolvidos na po-
lítica pública descrevem o contato com os pacientes; 

(e) à forma como os cidadãos, destinatários da política, des-
crevem seu tratamento e o atendimento.

Tal levantamento se dará de forma a se obter dados qualita-
tivos sobre o problema narrado39. Não se tem a pretensão de uma 
pesquisa exaustiva (quantitativa) e as indicações de profissionais e de 
ONG’s se dará a partir de levantamento junto a órgãos governamen-
tais e não-governamentais. O proponente se guiará pela submissão 
de questionários e/ou entrevistas semiestruturadas a Comitês de Éti-
ca, no Brasil e em Portugal, inclusive sobre a necessidade de assina-
tura prévia de TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) 
dos envolvidos40. A pesquisa de dados junto aos sujeitos da pesquisa 
visa demonstrar, qualitativamente, questões como conhecimento e 
acesso a meios de prevenção e tratamento, por exemplo. Os questio-
nários se destinam à população LGBT – particularmente com os que 
vivem com o HIV –, profissionais de saúde e membros de ONG’s que 
lidam com a temática. 

Quanto à relevância da pesquisa empírica, o método indu-
tivo41 permite que, a partir de dados de experiência locais (agentes 
envolvidos na temática na Região do Porto – Portugal e na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte), premissas postas na bibliografia 
e em outras pesquisas similares possam ser testadas, de forma que 
conclusões locais possam ser generalizadas. A correção de tal gene-
ralização se dá pelo confronto com outras fontes, como ressaltado, 
de forma a que a experiência local revele um contexto maior.

A proposta, então, é de uma pesquisa explicativa do tipo 
pesquisa-ação42 que visa, a partir da interligação disciplinar e do le-

39  COSTA, 2017.

40  No Brasil, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde n. 466/2012 (BRASIL, 2012). Em Portugal, nos termos do 

Decreto-Lei n. 80/2018 (PORTUGAL, 2018), do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho (UNIÃO 

EUROPEIA, 2016) e outras normativas. Nesse sentido, e.g.: SEVERINO, 2014 e CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS 

CIÊNCIAS DA VIDA, 2014.

41  GIL, 2008. p. 10-11.

42  GIL, 2008, p. 28, THIOLLENT, 1986, p. 14-19.
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vantamento bibliográfico e a prática observada, relatar boas práticas 
na área dos cuidados de saúde de LGBT no tratamento de HIV-AIDS 
em Portugal, como referenciais para o reforço de acessibilidade e 
qualidade dos cuidados à saúde, nos mesmos termos, no Brasil, res-
peitadas as diferenças culturais e econômicas; para isso pretende, em 
colaboração com os sujeitos da pesquisa, mostrar possíveis razões 
para retrocessos das políticas de saúde sobre HIV no Brasil e como 
isso tem impactado a população LGBT. A participação dos sujeitos 
da pesquisa (pesquisa-ação) – a comunidade LGBT e as comunida-
des médica e jurídica – é essencial para que aquela não se resuma a 
um Relatório e/ou publicações. Assim é que não apenas os sujeitos 
da pesquisa deverão fornecer subsídios, mas também se propõe seu 
engajamento para a propositura e estabelecimento de soluções para 
os problemas apontados.

As fontes – bibliografia, dados oficiais e os resultados de pes-
quisas empíricas com agentes envolvidos na temática – servirão para 
confirmar ou refutar as hipóteses. 

De igual sorte, a metodologia que se propõe visa a constru-
ção de um método multissistemático de avaliação das necessidades 
como um ponto de partida essencial para a concepção e planeamento 
de intervenções para responder a necessidades pontuais dos LGBT, 
tendo em conta as características específicas de cada subgrupo con-
tido naquela sigla e de cada contexto social particular, considerando, 
ainda, o atual estado de retrocesso de políticas públicas no Brasil.

4. Considerações Finais

O presente texto é uma apresentação inicial de uma pes-
quisa de mais longo prazo. A pesquisa almeja fazer um diagnóstico 
dos retrocessos nas políticas de saúde pública do Brasil quanto às 
questões envolvendo HIV-AIDS, particularmente quanto à minoria 
LGBTI. Para isso faz uma comparação entre os Sistemas Públicos de 
Saúde do Brasil e de Portugal tendo como eixos a crise econômica 
experimentada pelos dois países em tempos recentes e a ascensão 
de grupos religiosos conservadores na política brasileira. Uma das 
hipóteses é a de que os dois fatores têm contribuído para o referido 
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retrocesso e que este já tem provocado resultados: diminuição do 
orçamento e da autonomia do setor, aumento no número de infec-
ções entre os mais jovens e problemas com a gratuidade de exames 
e medicamentos.

Parte-se da ideia da saúde como um direito fundamental e 
sobre o qual valem as reservas da vedação do retrocesso e da intan-
gibilidade das cláusulas pétreas. Assim, não está à livre disposição de 
maiorias eventuais no Congresso e mesmo em caso de crises econô-
micas não pode ser deixado de lado/menosprezado, pois que se trata 
de uma questão de princípio, intangível por questões de política – no 
sentido de Dworkin43. A questão ainda é mais preocupante quando 
se considera que a minoria LGBTI é particularmente afetada pelos 
retrocessos quanto à questão, por sua posição de marginalidade es-
trutural e por nela haver maior comportamento de risco. 

Os dados sobre novos casos de infecção entre os mais jovens 
contrasta com uma era de amplo acesso à informação, particular-
mente por aquele grupo e mostra que são necessárias ações especí-
ficas de governos (locais, regionais e central) para esse público. Isso 
tem ocorrido, entre outras razões, pela diminuição dos recursos de 
campanhas de prevenção e esclarecimento sobre HIV-AIDS e outras 
IST em razão de argumentos religioso-conservadores e/ou econômi-
cos. No entanto, a saúde e o direito à vida não podem ser negocia-
dos em razão de apoios políticos de bancadas conservadoras e/ou de 
ajustes econômicos. 

Portugal passou por uma grave crise econômica cuja solu-
ção inicial foi um pacote de austeridade chamado de “Troika”, que, 
por exemplo, limitou o acesso à saúde pública pelo aumento de taxas 
que os cidadãos precisam pagar quando usam o sistema. No entanto, 
mudou sua orientação há alguns anos, aumentando os gastos sociais 
e, com isso, não apenas tendo resultados econômicos muito melho-
res – inclusive sobre as contas públicas –, como também diminuiu 
os custos de acesso a tratamentos e ampliou as políticas sobre HIV-
-AIDS.

A pesquisa visa, pois, fazer um estudo de comparativismo 
integrado entre os dois países, se valendo de fontes primárias e se-
cundárias – inclusive de pesquisa empírica junto a agentes de saú-
de e outros envolvidos nas políticas, inclusive pacientes. A pesquisa 

43  DWORKIN, 2001.
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também é interdisciplinar, pois visa colocar em diálogo o Direito e 
a Saúde Pública, de forma que os saberes produzidos em cada ramo 
possam dialogar e contribuir com os resultados. O objetivo aqui foi 
apresentar as ideias centrais da proposta para submeter a pesquisa à 
crítica científica, de forma a obter sugestões e corrigir rumos.
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O perfil do condenado por tráfico de drogas: 
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Resumo: O trabalho problematiza a decisão do STF sobre 
o estado de coisas inconstitucionais no sistema carcerário e a ma-
téria pendente de julgamento sobre a criminalização do porte e uso 
de drogas para consumo pessoal. Para tanto, traz-se o resultado de 
pesquisa empírica correlacionada com outros estudos sobre o perfil 
do condenado por tráfico de drogas. A partir de amostra aleatória 
houve o levantamento de indicadores objetivos (natureza e quan-
tidade da substância) e subjetivos (requisitos legais e perfil socio-
econômico), cujos dados foram colhidos por análise da denúncia, 
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sentença e dados do Poder Executivo, relativos aos condenados, em 
execução definitiva, por tráfico de drogas. Como principais resulta-
dos, obteve-se como perfil prioritário apreensões de uma espécie de 
droga, sendo 97,86% das apreensões por maconha, crack e cocaína. 
Em relação à dosimetria da pena, observou-se maior rigorosidade e 
diferença na abordagem policial com as mulheres do que com os ho-
mens. Também há baixa correlação com crimes violentos ou posse 
de arma de fogo. Por fim, conclui-se que a delimitação da quantida-
de da droga apreendida possui repercussão em outros fatores, que 
justificam a regulamentação da pequena quantidade apta a melhorar 
a seletividade e os critérios de encarceramento nesta seara.

Palavras-chave: estado de coisas inconstitucional, sistema 
carcerário, drogas.

Resume: This article discussed the efetiveness of the un-
constitution state of affairs in the prison system, in accordance the 
decision of Brazilian Supreme Court during the judgement of the 
ADPF n. 347, also associated that subject with the discussion about 
the interpretation of the brazilian law of drugs. Therefore, the work 
analyzes results of empirical research, correlated with another datas 
collected about the same subject in another materials, which intend 
delimitate the profile of the drug trafficking convict in Brazil. In ac-
cordance with the aleatory sample, had been delimitated objective 
indicators (type and quantities of drugs) and subjective factors (legal 
requests and socioeconomical profile), which data had been collec-
ted analyzing the accusatory complaint, the sentence and another 
information about the prison system. As a results, concluded that 
the most common profile is people who had been arrested with one 
kind of drug and 97,86% of the apprehensions were identified as ca-
nabbis, crack or cocaine. Analyzing the damning sentence could be 
observed more rigor with women, also and difference in the police 
officers works because of gender. In addition, the research does not 
identify correlation with the profile of traffic drug convicted with 
another violent crimes or weapons. Lastly, the article concluded that 
the delimitation about the meaning of the small amount of drug has 
connection with another factors, which justify the regulamentation 
(adaptable in the concrete case) because it could collaborating for 
the better selectivity and less incarceration rate.
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Introdução

O trabalho problematiza o julgamento do Supremo Tribunal 
Federal (STF) nos autos de ADPF nº 347, no qual foi reconhecido 
o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasilei-
ro, de forma correlacionada com a discussão existente nos autos de 
Recurso Extraordinário (RE) nº 635.659, que trata sobre a constitu-
cionalidade da criminalização do porte de droga para uso pessoal e 
os critérios de sua diferenciação com o crime de tráfico de drogas.

Isso porque, o índice de encarceramento no Brasil pela Lei 
de Drogas assume especial relevância para reflexão sobre o sistema 
carcerário e a política criminal nacional. 

De acordo com os dados do InfoPen de 2014, a população 
carcerária brasileira correspondia naquele ano a 607.731 presos, sen-
do que 164.087 (27%) estavam presos em virtude da repressão ao 
tráfico de drogas. Por sua vez, no último relatório do InfoPen de 
2019, a população carcerária brasileira correspondia a 758.676 pre-
sos, sendo que 304.416 presos correspondiam ao tráfico de drogas 
(39,42%). O percentual de presos por tráfico de drogas supera todos 
os crimes contra o patrimônio, que totalizam o segundo lugar no sis-
tema prisional com 283.732 pessoas (36,74%). Ainda neste mesmo 
informativo, registra-se o déficit de vagas superior a cifra de 300 mil, 
com índice de superlotação de 171,62%.

Basta um simples cálculo aritmético para concluir que a 
progressão do índice de presos por 100 mil habitantes, se mantida 
a taxa de aprisionamento com uma média de 30.000 presos a mais 
por ano (já descontado o índice de egressos do sistema prisional e 
não computado os mandados de prisões em aberto), além do déficit 
já existente de 300 mil vagas, nunca alcançará níveis de investimento 
proporcionais ao tempo de aprovação, construção e inauguração de 
obras públicas aptas a superar o estado de coisas inconstitucional 
declarado nos autos de ADPF nº 347.

Amparado em estudo empírico3 realizado pelos autores des-

3  O estudo empírico foi realizado pelos autores em conjunto com Flávia 
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te artigo, em conjunto com outras pesquisadoras, busca-se proble-
matizar os dados obtidos com os subsídios para reflexão crítica sobre 
a importância de diferenciação técnica na jurisprudência acerca da 
regulamentação de critérios objetivos da Lei de Drogas para os casos 
de pequena quantidade de substância apreendida. A partir deste re-
ferencial, propõe-se a delimitação de critério apto a presumir o seu 
enquadramento como uso pessoal, evitando-se exacerbado número 
de condutas tipificadas na forma mais gravosa e contribuindo para 
um processo de encarceramento potencialmente desproporcional. 

1. O Estado de Coisas Inconstitucionais: origens do instituto e 
a sua efetividade

O primeiro e único julgamento do STF que reconheceu a 
aplicação da tese do estado de coisas inconstitucionais no Brasil 
ocorreu nos autos de ADPF nº 347, que declarou a necessidade de 
esforço coordenado dos poderes constituídos para o combate à vio-
lação massiva de direitos humanos no âmbito carcerário. 

Inspirado na experiência colombiana, o instituto da declara-
ção do estado de coisas inconstitucionais teve especial repercussão 
internacional no caso T-025, que se referia aos denominados des-
locados4, julgado em 2004, que reafirmou na esfera judicial a ne-
cessidade de esforços para enfrentamento de violação aos direitos 
humanos. 

Vale registrar que o mesmo instituto já havia sido utilizado 
na jurisprudência da Colômbia outras vezes, não obstante a sua me-

Palmieri de Oliveira Ziliotto e Hellen de Oliveira Carvalho. O reconheci-
mento pelos esforços para o sucesso da pesquisa também devem ser es-
tendidos aos acadêmicos de Direito, que auxiliaram na coleta de dados, na 
pessoa de Maria Fernanda Sikorski, Fernando Asinelli, Richard Macedo. A 
publicação com o resultado da pesquisa pode ser encontrada com a seguin-
te referência: https://carceropolis.org.br/publicacoes/o-perfil-do-condena-
do-por-tr%C3%A1fico-de-drogas-no-estado-do-paran%C3%A1/. Acesso 
em 26.02.2020.
4  Os deslocados consistem em pessoas que se retiram de suas residências 
em razão do medo e da violência. Atualmente a Colômbia tem o maior 
número de deslocados do mundo, com 7,4 milhões de pessoas, segundo 
dados da ACNUR. Sobre o tema: https://www.acnur.org/portugues/quem-
-ajudamos/deslocados-internos/. Acesso em 26.02.2020.

https://carceropolis.org.br/publicacoes/o-perfil-do-condenado-por-tr%C3%A1fico-de-drogas-no-estado-do-paran%C3%A1/
https://carceropolis.org.br/publicacoes/o-perfil-do-condenado-por-tr%C3%A1fico-de-drogas-no-estado-do-paran%C3%A1/
https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/deslocados-internos/
https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/deslocados-internos/
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nor repercussão. O seu primeiro julgado que declarou o estado de 
coisas inconstitucional é de 1997, no caso SU 559, que tratou sobre 
subsídio educativo do Fundo Nacional de Política Social do Magisté-
rio. Em 1998 também houve o julgamento do caso T-153, que tratou, 
justamente, sobre o Sistema Penitenciário colombiano.

Em todos os precedentes, aplicou-se a tese de que o instituto 
do estado de coisas inconstitucionais é cabível dentre os seguintes 
requisitos: (i) vulneração massiva e generalizada de direitos funda-
mentais que afetam número significativo de pessoas; (ii) prolongada 
omissão das autoridades; (iii) não adoção de medidas legislativas, 
administrativas ou orçamentárias; (iv) problema que demanda solu-
ção de diversas entidades; (v) possibilidade de lotar o Poder Judiciá-
rio com ações idênticas. 

Portanto, trata-se de instituto jurídico que legitima o con-
trole de políticas públicas pelo Poder Judiciário, o que define parâ-
metros importantes para discussão sobre a separação de poderes, 
as atribuições constitucionais que envolvem muitas vezes o próprio 
modelo federativo, como também a efetividade e a eficácia das nor-
mas constitucionais.

No caso específico da ADPF nº 347, atinente ao sistema car-
cerário brasileiro, o STF reconheceu a violação generalizada e sistê-
mica de direitos fundamentais, juntamente com a inércia ou incapa-
cidade reiterada e persistente de autoridades públicas em modificar 
a sua conjuntura, o que levou ao reconhecimento de transgressões. 

De fato, o sistema carcerário consiste em problema deveras 
complexo, sobretudo ao direito constitucional e administrativo, na 
medida em que consiste em área na qual há clara interação entre 
diferentes Poderes constituídos (Legislativo, Judiciário e Executi-
vo), atingindo entes federativos distintos (especialmente Estado e 
União), a afetar áreas jurídicas sensíveis, inclusive, no âmbito dos 
direitos humanos e do planejamento da administração pública, com 
repercussão nas áreas de direito orçamentário e financeiro.

No emblemático julgamento que reconheceu o estado de 
coisas inconstitucionais no sistema carcerário houve a determinação 
da realização de audiências de custódia e o descontigenciamento de 
recursos do Fundo Penitenciário. 

Por sua vez, outras medidas contidas no pleito inicial de re-
ferida ADPF nº 347, que atingiam diretamente os magistrados, não 
foram acolhidas, haja vista que referidas obrigações já decorrem do 
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texto legal. Os pedidos que não foram acolhidos são os seguintes: 
fundamentação expressa dos juízes em não aplicar medida cautelar 
diversa da prisão; que as decisões judiciais considerassem o quadro 
dramático das prisões; o abrandamento de medidas desencarcera-
doras, bem como que a União proceda a adequação das medidas 
necessárias para o sistema carcerário.

O sistema penitenciário goza de especial peculiaridade, sen-
do esta mais visível do que em outras atividade-fim do Estado, que 
consiste no Poder Judiciário deter o total controle da porta de entra-
da e de saída, ou seja, da demanda atribuível ao sistema que é gerido 
pelo Poder Executivo. Ao mesmo tempo, o Poder Judiciário não de-
tém nenhum controle acerca da política pública de execução penal, 
como alocação de recurso, aposentadorias, afastamento de servido-
res, licenças, infraestrutura, articulação entre o sistema de execução 
penal e segurança pública, dentre outros fatores. 

Portanto, a necessidade de coordenação institucional, a 
partir da declaração de um estado de coisas inconstitucional, deve 
compreender a problemática inerente a atribuição de cada um dos 
poderes constituídos. Nesse escopo que o problema relacionado a 
construção de vagas, mediante descontingenciamento de recursos, 
também se mostra demasiadamente simplista, haja vista que a pró-
pria efetivação dessas novas unidades carcerárias envolve a própria 
dinâmica federativa de repartição de receitas e competência.

Não se pode olvidar que afora os presídios de segurança 
máxima, de responsabilidade da União e com número limitado de 
presos5, compete aos Estados inaugurarem e gerirem as unidades 
carcerárias. Na maioria das vezes, subsistem óbices na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e não há previsão sobre possibilidade de repas-
se de valores da União para verbas de custeio dos Estados.

De outra parte, o afastamento dos pedidos atribuíveis ao Po-
der Judiciário na referida ADPF nº 347, sob o fundamento de que já 
decorrem de lei6, não podem ter o condão de desconsiderar a cor-

5  Segundo o InfoPen (2019) o número de presos no Sistema Penitenciário 
Federal é de 365 pessoas, sendo que as demais 758.311 presos se encon-
tram sob responsabilidade dos Estados.
6  O Código de Processo Penal, na reforma promovida pela Lei nº 12.403, 
de 2011, instituiu o dever de motivação da prisão preventiva quanto a ne-
cessidade e o fato de “se revelarem inadequadas ou insuficientes as medi-
das cautelares diversas da prisão”. 
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responsabilidade do Poder Judiciário no fenômeno do hiperencar-
ceramento. 

Na pesquisa empírica apresentada neste artigo, corroborada 
com outros levantamentos já realizados sobre o tema, resta incon-
troversa a ausência de parâmetro para classificar o que diferentes 
decisões judiciais consideram pequena ou grande quantidade. Dian-
te disso, objetiva-se analisar se o critério de pequena quantidade de 
droga apreendida consiste em indicador objetivo e válido a deslegi-
timar aplicações penais mais severas, mediante a presunção do seu 
enquadramento como porte de droga para uso pessoal e não como 
tráfico de drogas, ressalvadas circunstâncias concretas a serem afe-
ridas caso a caso. 

Portanto, o objetivo deste artigo consiste em apresentar da-
dos empíricos e reflexões que subsidiem a possibilidade do julga-
mento do RE nº 635.659 delimitar critério jurisprudencial objetivo 
acerca da pequena quantidade de droga, apto a estabelecer presun-
ção relativa de que se trata de hipótese de porte para consumo pes-
soal e não para o tráfico de drogas, analisando-se o seu impacto no 
hiperencarceramento e nos fatores de política criminal. 

2. A deliberação do Supremo Tribunal Federal 
sobre o Estado de Coisas Inconstitucional do 
Sistema Carcerário e sobre o impacto da Lei de 
Drogas no hiperencarceramento

Em que pese a importância do julgado da ADPF nº 347 para 
a teoria do direito constitucional, observa-se que transcorridos mais 
de 4 (quatro) anos foram poucas as evidências práticas demonstra-
das. É de se ressaltar que no mesmo dia do referido julgamento hou-
ve o reconhecimento de repercussão geral atinente ao debate sobre 
a criminalização do porte de droga para consumo pessoal, nos autos 
de RE n. 635.659. 

O tema é considerado diretamente correlacionado à matéria 
sobretudo diante da discussão já exposta pela Suprema Corte quanto 
aos critérios técnicos de interpretação da norma legal entre dois ti-
pos penais com tratamentos bastante diferenciados: porte de drogas 
para consumo pessoal e tráfico de drogas.

A preocupação sobre o hiperencarceramento e a aplicação da 
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Lei de Drogas, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não é nova. 
No voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do 
Habeas Corpus nº 123.221, em 2014, que tratava sobre prisão de pes-
soa com pequena quantidade de droga e teve posicionamento aco-
lhido por unanimidade na Segunda Turma do STF, determinou-se o 
encaminhamento de cópias ao CNJ, recomendando-se que avalie a 
possibilidade de padronizar procedimentos para aplicação da Lei de 
Drogas quanto ao critério objetivo de pequena substância.

Posteriormente, nos autos de RE n. 635.659, objeto de aná-
lise deste artigo, o magistrado novamente manifestou o seu entendi-
mento pela inconstitucionalidade da criminalização do uso, a par-
tir de critérios técnicos da jurisprudência alemã. No que se refere 
ao quadro de discussão apto a regulamentação ou não da pequena 
quantidade de droga ponderou que:

Esse quadro decorre, sobretudo, da seguinte antinomia: a 
Lei 11.343/2006 conferiu tratamento distinto aos diferentes 
graus de envolvimento na cadeia do tráfico (art. 33, §4º), 
mas não foi objetiva em relação à distinção entre usuário e 
traficante. Na maioria dos casos, todos acabam classificados 
simplesmente como traficantes. 

Com base nesses fundamentos, concluiu sobre a importân-
cia de diretrizes, eis que “à falta de critérios objetivos, a avaliação 
judicial rigorosa das circunstâncias da prisão afigura-se imperativa 
para que se dê o correto enquadramento aos fatos. A prática mostra, 
no entanto, fragilidade na pronta avaliação de casos relativos a dro-
gas”7.

No voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, no mesmo 
RE n. 635.659, também convergiu com o entendimento no senti-
do de que seja determinado à Secretaria Nacional de Políticas so-
bre Drogas - SENAD e ao Conselho Nacional de Política Criminal 
e Penitenciária – CNPCP que proponham regra supletiva sobre o 
conceito de pequena quantidade, no prazo de 90 dias, até que haja 
regulamentação legislativa. De acordo com o voto exarado, o Poder 
Judiciário não determinou qual seria essa quantidade em deferência 
à separação de poderes.

Por fim, o Ministro Barroso, que também proferiu voto so-
7  BRASIL, STF, RE n. 635.659, Min. Gilmar Mendes.
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bre a matéria no mesmo julgado, concorda que a prerrogativa de 
fixação de critérios objetivos seja do Poder Legislativo, mas enten-
de que o Poder Judiciário deve estabelecer um critério de pequena 
quantidade, ainda que este seja objeto de posterior modificação pelo 
Poder Legislativo, propondo-se a quantia no montante de 25g para 
maconha, sem dispor sobre as drogas de outras naturezas. 

Cumpre frisar que o mesmo Ministro também já havia deci-
dido, no bojo dos autos de Habeas Corpus nº 127.986, em 2015, pela 
revogação da prisão preventiva e necessidade de regulamentação so-
bre o tema da pequena quantidade de droga, haja vista as suas graves 
consequências no sistema carcerário.

Os posicionamentos externados convergem com outros pre-
cedentes da Suprema Corte, que correlacionam o estado de coisas 
inconstitucional no sistema carcerário com especial centralidade na 
sua superlotação. Nesse sentido, também se verificam os fundamen-
tos para a edição da Súmula Vinculante n. 56, que se aproxima do 
conceito de regime numerus clausus8, ao menos no que se refere ao 
regime aberto e semiaberto.

Portanto, ao incluir no tocante ao estado de coisas incons-
titucionais que “cabe a Corte retirar os demais poderes da inércia, 
catalisar os debates e novas políticas públicas, coordenar ações e mo-
nitorar resultados”9, entende-se que o julgamento do RE nº 635.659, 
cujos votos já externados trazem importante debate sobre a regula-
mentação do parâmetro objetivo sobre o que seria pequena quanti-
dade de droga, trazem importantes subsídios para uniformização da 
aplicação da lei penal e maior equilíbrio nas decisões judiciais, com 
notória repercussão no mesmo e já reconhecido estado de coisas in-

8  Segundo Rodrigo Roig (2014, p. 87-101), ao constatar a sempre inalcan-
çável capacidade de vagas do sistema carcerário, defende o sistema nu-
merus clausus que equipara a lógica administrativa com outros serviços 
públicos como educação e saúde, no qual, necessariamente, a questão de 
vagas é limitada. Neste sentido, destaca-se a Resolução n. 05/2016 – CNP-
CP e o entendimento que vem sendo recentemente firmado no sistema so-
cioeducativo sobre a impossibilidade de lotação acima da sua capacidade, 
conforme Habeas Corpus n. 143.988. Neste caso, salvaguarda-se a compe-
tência do Poder Executivo em não efetivar novos cumprimentos de ordem 
judicial até que estabilizadas as condições de lotação da unidade de priva-
ção de liberdade.
9  Informativo n. 798, do Supremo Tribunal Federal.
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constitucionais do sistema carcerário

3. O perfil do condenado por tráfico de drogas: metodologia da 
pesquisa empírica

As drogas, enquanto fenômeno complexo e multifacetado, 
podem ser abordadas sob diversos prismas. Na presente pesquisa, 
trabalha-se especificamente a partir da análise de denúncia e sen-
tença, tendo por objeto analisar o perfil do condenado por tráfico de 
drogas dentro de um recorte entre pequena e grande quantidade de 
droga apreendida. 

Mediante comparativo de precedentes de estados brasilei-
ros, observa-se a inexistência de correlação lógica entre os casos que 
declaradamente balizaram suas decisões em razão de pequena quan-
tidade de droga:

Tabela 1. Comparativo de pequena quantidade na jurisprudência

Tribunal de origem Cocaína (crack) Cocaína (sal) Maconha
PR10 1,0g - 15g
SC11 2g - -
SP12 8,5g - -
MS13 - 6,2g 20g
BA14 2,6g 1,65g -

Nesse escopo, traçam-se subsídios entre a política criminal 
e o direito penal, analisando-se o impacto do critério de pequena 
quantidade acaso seja regulamentado como elemento objetivo apto 

10  PARANÁ, Tribunal de Justiça, Apelação 0225.255-5, Rel. Laertes Fer-
reira Gomes, 2003; PARANÁ, Tribunal de Justiça, Apelação 0442.210-4, 
Rel. Lilian Romero, 2008.
11  SANTA CATARINA, Tribunal de Justiça, Apelação 2009.015954-4, Rel. 
Hilton Cunha Junior, 2010.
12  SÃO PAULO, Tribunal de Justiça, Apelação 0019355-25.2011.8.26.0482, 
Rel. Newton Neves, 2013.
13  MATO GROSSO DO SUL, Tribunal de Justiça, Apelação n. 2012.016141-
5, Rel. Ruy Celso Barbosa Florence, 2012; MATO GROSSO DO SUL, 
Tribunal de Justiça, Apelação 2012.004866-7, Rel. Claudionor Miguel As-
sis Duarte.
14  BAHIA, Tribunal de Justiça, Apelação 0019060-63.2008.8.05.0001, Rel. 
Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, 2013; BAHIA, Tribunal de Justiça, Ape-
lação 0113027-94.2010.8.05.0002, Rel. Ivone Bessa Ramos, 2014.
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a subsidiar a presunção de afastamento da aplicação do crime de 
tráfico de drogas, ressalvada a hipótese de circunstâncias subjetivas 
concretamente aferidas. 

Os dados colhidos na pesquisa dos autores são do Estado 
do Paraná, que é considerado como local estratégico, vez que possui 
elevado número de usuários e de tráfico de drogas, com localização 
geográfica envolvendo três fronteiras e acesso marítimo por portos, 
sendo uma das principais rotas do país. Por outro lado, compara-se 
o resultado obtido com outra pesquisa de similar finalidade, recente-
mente publicada por Marcelo Semer15, cujos dados foram coletados 
em 8 Estados (São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, 
Paraná, Goiás, Maranhão e Pará).

Metodologicamente, separou-se a análise em duas etapas: 
primeiramente em relação à natureza e quantidade da droga, que 
houve análise amostral de 1.441 casos de uma população de 6067 
presos condenados por tráfico de drogas. Posteriormente, elaborou-
-se formulário para análise de denúncia e sentença, que permitisse 
aferir o perfil do condenado por tráfico de drogas, totalizando-se 
198 condenações desta mesma população, conforme esquema pro-
babilístico da amostra contido na Tabela 2.

Tabela 2. Esquema probabilístico das amostras

N Erro IC n

6.067 2,25% 95% 1441

6.067 6,85% 95% 198
 
A fonte dos dados consistiu nos processos em trâmite pe-

rante as Varas de Execuções Penais do Paraná, relativos aos conde-
nados, em execução definitiva, por tráfico ilícito de drogas (art. 33, 
Lei 11.343/06 ou art.12 da Lei 6.368/76), abrangendo-se condenados 
que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, oriundos de 
todo o Estado. O período temporal abrangeu pessoas em cumpri-
mento de pena durante os meses de junho a dezembro de 2014.

O instrumento de pesquisa conteve 86 indicadores, subdi-
vididos em identificação (nome, data de nascimento, idade na data 
do fato, raça/cor); vida pregressa (passagem anterior pelo Sistema de 
Justiça, natureza do crime indiciado, condenação anterior por trá-

15  SEMER, M., 2019.
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fico de drogas, data do trânsito em julgado da última condenação, 
condenação anterior por outro crime, natureza do crime objeto de 
condenação); condenação (data do fato, data da prisão, se houve ou 
não prisão preventiva, cidade, bairro, hora, dia da semana, ocorrên-
cia de concurso de crimes, natureza do crime em concurso, quem fez 
defesa técnica, interposição de recurso); fixação da pena (unificação 
das penas, quantidade de pena aplicada, aplicação de atenuante ge-
nérica, aplicação de agravante genérica, regime inicial de cumpri-
mento de pena, aplicação de minorante, aplicação de majorante); e 
outras informações (existência de laudo de constatação da nature-
za e quantidade da droga, firmado por perito oficial, data do laudo, 
apreensão de outros bens, com qual droga foi preso, data de conde-
nação, data de apreensão, natureza da droga, quantidade, tipo pe-
nal, qual conduta praticada pelo artigo 33, se foi preso em flagrante, 
qual autoridade procedeu a prisão, quantas testemunhas nos autos, 
quantos policiais foram testemunhas, apreensão de outros objetos e 
quais, se o crime foi cometido em via pública, se o sujeito trabalha, 
qual profissão e se há comprovante nos autos, se o indivíduo estuda, 
escolaridade, residência fixa, endereço, qual a renda familiar, recebi-
mento de benefícios sociais).

Resultados e discussão
Estudo 1 – Requisitos objetivos: natureza e quanti-

dade de droga

A partir da amostra de 1.441 casos, com o objetivo de levar 
os requisitos objetivos utilizados nas sentenças condenatórias (gêne-
ro e quantidade de droga), denota-se que da referida amostra 12% 
são mulheres e 88% homens. 

Figura 1. Gênero

Nesse aspecto uma ressalva há de ser feita no tocante ao fato 
de que a população carcerária apresenta diferença percentual entre 
homens e mulheres diferentes da amostra coletada. No período da 
coleta dos dados, existiam 19.586 presos no Paraná, sendo 18.491 
homens e 1.095 mulheres, o que representa 5% dos presos do sexo 
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feminino e 95% dos presos do sexo masculino. Por outro lado, se este 
índice for estratificado apenas para o tráfico de drogas, a incidência 
de mulheres é superior aos homens16. 

Nesse sentido, após seleção aleatória de casos, verificou-se 
o percentual acima exposto, que não prejudicou nas demais conclu-
sões doravante delimitadas, estando, também, dentro das margens 
de erro descritas na Tabela 1. 

Em estudo similar realizado no Estado de São Paulo, no ano 
de 2013, pela Fundação Getúlio Vargas e Universidad Nacional de 
Tres Febrero17 observa-se que:

“no tocante ao gênero, deve-se notar que em todos os lugares 
onde foi realizado este trabalho a proporção de mulheres é 
minoritária em relação aos homens, alcançando uma inci-
dência de aproximadamente 5%”. 

Pavarini e Giamberardino18 observam a taxa de aprisiona-
mento mundial em diversos países para constatar que não há cor-
relação evidente entre taxa de aprisionamento, segurança pública, 
regime político ou político econômico entre locais com menor ou 
maior taxa de encarceramento. A conclusão possível adotada pelos 
referenciais críticos dos autores, utilizando-se de comparativos en-
tre população carcerária e índice de crimes violentos em diferentes 
países, é que não há evidência a demonstrar a correlação entre o 
aumento do encarceramento e os benefícios à segurança pública. 

Não se nega, entretanto, que existem estudos empíricos a 
afirmar o oposto. Bandyopadhyay, Bhattacharya, Koli e Sensarna19, 
em estudo sobre a relação entre crimes patrimoniais,  sentença e de-
tenção na Inglaterra e País de Gales, demonstram redução do núme-
ro de crimes correlacionada a majoração de penalidades. Também 
nesse sentido existem outros referenciais teóricos que associam es-

16  De acordo com o InfoPen (2019), a população masculina abrange 
95,33% da população carcerária e a feminina 4,67%. Por sua vez, no que 
se refere aos presos por tráfico de drogas, os homens atingem o percentual 
de 38,72% da população prisional e as mulheres 56,16%.
17  BERGMAN, M.; FONDEBILA, G., VILLALTA, C.; JESUS FILHO, J., 
2013, p. 11.
18  PAVARINI, M.; GIAMBERARDINO, A., 2011, p. 8-11.
19  Bandyopadhyay, S. et al, 2012.
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tudos a contextos específicos, fundamentando-se vantagens nas po-
líticas de encarceramento.

Boiteux20  afirma que o crescimento acelerado da população 
carcerária em todo o país nos últimos anos ocorreu em razão do 
endurecimento das penas, mormente no tocante aos delitos equi-
parados a hediondos, dentre eles, o tráfico de drogas, antes sujeito 
a regime integralmente fechado. A autora alega, ainda, que se trata 
da política criminal de drogas no Brasil, que é pautada pelo modelo 
proibicionista norte-americano. 

Importante mencionar que a determinação de que os crimes 
hediondos e equiparados fossem cumpridos em regime fechado de-
correu do artigo 2º, §1º, da lei 8072, reputada inconstitucional pela 
jurisprudência do STF, nos autos de HC 111840 e na Súmula Vin-
culante n. 26, que tratam, respectivamente, sobre o regime inicial e 
sobre a possibilidade de progressão de regime, haja vista que fere o 
dever de individualização da pena, o que corrobora a demonstração 
de impacto das decisões do Poder Judiciário nas políticas prisionais.

Em estudo do Núcleo de Violência, vinculado a Universi-
dade de São Paulo21, afirma-se que houve um grande aumento do 
número de presos por tráfico de drogas a partir de 2006, que consis-
te no período no qual elevou-se a pena inicial do tráfico de drogas 
de 3 para 5 anos, alterando-se o regime inicial de cumprimento de 
pena. Todavia, este mesmo estudo afirma que a mudança legislativa 
não foi eficaz no combate ao tráfico, vez que não atingiu a estrutura 
do grande tráfico, enfatizando-se os segmentos mais vulneráveis do 
comércio de drogas ilícitas.

Em outro vértice, além da ausência de qualquer exame de 
impacto orçamentário e financeiro por ocasião de medidas que im-
pactem severamente no sistema carcerário, uma das causas diag-
nosticadas para dificuldade de aplicação da lei penal é a ausência 
de orientação ou norma regulamentar a respeito da quantidade da 
droga. No Brasil, diversamente de outros países, não existe nenhuma 
normatização ou estudo específico sobre critérios para fixação de di-
retrizes sobre o que seria pequena quantidade de droga compatível 
com o uso pessoal, não obstante as drásticas diferenças de tratamen-
to jurídico entre a conduta do uso e do tráfico de drogas. 

20  BOITEAUX, L., 2006, p. 8-9.
21  JESUS, M. G. M.; Oi, A. H.; Rocha, T. T. & Lagatta, P., 2011.
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Para Boiteux22, referida política criminal acarreta diversas 
consequências, tais como a condenação de pequenos traficantes, que 
acabam por serem retirados de seu convívio familiar, integrando-
-os nas facções criminosas, além de submetê-los à estigmatização, 
humilhação e violência dentro das prisões. Carvalho e Jesus (2012), 
no âmbito das mulheres, acrescentam que a principal consequência 
acaba sendo a geração de uma grande massa de mulheres jovens, 
mães, com baixa escolaridade, não-brancas e que acabam apresen-
tando uma passagem pela polícia, constando em registros criminais, 
resultando em mais um estigma que elas irão carregar depois de pas-
sarem pela prisão. 

A análise comparada com outros países que optaram pela 
regulamentação da pequena quantidade, seja como referencial apto 
a presumir a não traficância passível de ser afastada mediante análise 
de circunstâncias concretas, ou então, por política criminal de de-
terminados países em simplesmente não puni-las, enseja cuidados 
quanto as características das drogas que também alteram o seu peso. 
Nesse escopo, referenciam-se quantitativos adotados por alguns pa-
íses:

Tabela 3. Quantidade considerada compatível com o uso nas legislações nacionais.

PAÍS QUANTIDADE CONSIDERADA COMPATÍVEL COM O 
USO23

22  BOITEUX, L. Ibidem, 2006.
23   Os dados apresentados nos itens 1, 3, 7 e 11 foram retirados do 
documento: EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND 
DRUG ADDICTION. Illicit drug use in the EU: Legislative approaches. 
Lisboa, 2005. Os dados apresentados nos itens 2, 4, 5, 6, 8, 9 foram retirados 
do documento: JELSMA, Martin. Inovações Legislativas em Políticas de 
Droga. Amsterdã, 2009. O dado apresentado no item 12 foi retirado do do-
cumento: COMISSÃO BRASILEIRA SOBRE DROGAS E DEMOCRACIA. 
Políticas de Drogas: Novas práticas pelo Mundo. Rio de Janeiro, 2011. 
Os dados apresentados nos itens 10 e 14 foram retirados do documento: 
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. The drug problem in the 
Americas: Studies - Legal and regulatory alternatives. Washington, 2013. 
O dado apresentado no item 13 foi retirado da Lei nº 19.172 da República 
Oriental do Uruguai, de 20 de dezembro de 2012 (artigo 5º G).
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                                            MACONHA
COCA-

ÍNA 
(SAL)

1 Alema-
nha  6 a 30g de maconha* 1 a 

2g*

2
Austrália Quatro estados australianos descriminalizaram a 

posse de maconha de 15 até 50g

3 Bélgica 3g 

4 Colôm-
bia 20g 1g 

5
EUA Diversos estados descriminalizaram a posse 

maconha. Vários utilizaram o limite máximo de 
28,45g 

6 Finlân-
dia 15g 1,5g 

7 Holan-
da 5g  0,2g 

8 México 5g   0,5g

9 Para-
guai 10g 2g 

10 Peru 8g   5g 

11 Portu-
gal 25g 2g 

12
Repú-
blica 

Tcheca
15g  1g

13 Uruguai 40g -

14 Vene-
zuela 20g 2g 

* A quantidade estabelecida pela legislação alemã varia em cada unidade federativa.
**Há países que adotam a natureza e quantidade da droga como critério limitativo do poder 
punitivo; e outros que adotam como referência a ser conjugada com parâmetros subjetivos na 
diferenciação entre o tráfico de drogas e o por para consumo pessoal.
***A quantidade de droga estipulada decorre de opções político-criminais de cada país e não 
necessariamente refletem delimitações temporais de uso.

Segundo a Lei n. 11.343, de 2006, em seu artigo 42, o juiz 
deve analisar com preponderância aos critérios do artigo 59 do Có-
digo Penal e a natureza e quantidade da droga apreendida. Para deli-
mitar o que seria pequena quantidade aplicada nas decisões judiciais 
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analisadas, utilizou-se estudo técnico realizado no Estado do Paraná 
com a finalidade de sistematizar pesquisas sobre perfil de uso, que 
subsidiassem parâmetro mínimo de delimitação sobre quantidade 
compatível para uso24, conforme valores contidos na Tabela 4:

Tabela 4. Natureza e quantidade média diária de droga para uso individual

NATUREZA QUANTIDADE MÉDIA DIÁRIA 
PARA USO INDIVIDUAL REFERÊNCIA

MACONHA 2,5 gramas
Portaria n° 94/96 - Portugal 
sugerida como parâmetro 

pela SENAD/MJ
COCAÍNA 
(SAL) 0,2 gramas

Portaria n° 94/96 - Portugal 
sugerida como parâmetro 

pela SENAD/MJ

COCAÍNA 
(CRACK) 

Até 16 pedras
Estudo da Fundação FIO-
CRUZ em parceria com a 

SENAD/MJ.
5,2 gramas Pesquisa na Santa Casa de 

Misericórdia de Curitiba (PR)

Fonte: GOMES, Maria Tereza Uille; GIAMBERARDINO, Pedro Ribeiro; CARVALHO, 
Hellen Oliveira; ZILIOTTO, Flávia Palmieri; PEIXOTO, Carlos Alberto. Estudo técnico para 
sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria 
de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba, 2014. Disponível em: http://
abramd.org/wp-content/uploads/2015/05/Estudo_tecnico_lei_drogas_Parana.pdf. Acesso em 
26.02.2020.

Para aferir o que seria uma apreensão por pequena quan-
tidade, multiplicou-se por 10 dias em relação às apreensões de ma-
conha e cocaína. Por outro lado, em relação ao crack, que apresenta 
perfil diferenciado de venda e consumo, manteve-se em um dia ape-
nas, multiplicando o número máximo de pedras por 0,5 gramas25. 

24  O referido estudo apresenta critérios mínimos e compatíveis a condi-
ção de usuário, sendo que esta definição de pequena e grande quantidade 
não consiste em objeto metodológico desta pesquisa, mas sim, o perfil dos 
condenados o que inclui a natureza e quantidade entre suas especificações 
enquanto importante referencial. 
25  O cálculo apresentado se mostra mais conservador do que os critérios 
utilizados como pequena quantidade por Marcelo Semer (2019, Ibidem, 
p. 173-185), que propõe como pequena quantidade 100g de maconha, 50g 
de cocaína e 50g de crack. Neste sentido, identifica na média brasileira 
números ainda mais expressivas, ou seja, que 57,99% das condenações 
relacionadas a maconha, 56,14% das apreensões relacionadas a cocaína e 
75,69% das condenações relacionadas ao crack decorrem de apreensões 
classificadas como pequena quantidade.

http://abramd.org/wp-content/uploads/2015/05/Estudo_tecnico_lei_drogas_Parana.pdf
http://abramd.org/wp-content/uploads/2015/05/Estudo_tecnico_lei_drogas_Parana.pdf
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Projetando-se o referido quantitativo foi verificado uma média de 
18% de condenados com pequena quantidade apreendida, conforme 
resultados representados na Figura 2.

Figura 2. Quantidade de droga 

Ressalva-se que os percentuais indicados se referem às apre-
ensões em que foi possível catalogar como pequena quantidade ou 
não, remanescendo 0,9% dos casos como não classificados, haja vista 
que a denúncia e a sentença não descrevem o seu peso ou caracterís-
ticas que pudessem aferir esse indicador por expressões não delimi-
táveis como pedra, sacos, pacotes, entre outros.

No que se refere ao número de drogas apreendidas, mesmo 
considerando as denominadas apreensões em grandes quantidades, 
tem-se que 68,4% dos indivíduos foram apreendidos tão somente 
com uma droga, 24,8% com duas drogas, 6,4% com três e 0,4% com 
quatro. As drogas apreendidas foram predominantemente maconha 
(53%), crack (51%) e cocaína (33%), conforme demonstrado na Fi-
gura 3. Logo, as apreensões caracterizam-se pela baixa diversidade 
de drogas disponíveis.

Figura 3. Droga apreendida conforme perfil geral da amostra

Por sua vez, o indicador se altera quando se analisam apenas 
os condenados com apreensões por pequena quantidade, conforme 
se infere na Figura 4.
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Figura 4. Droga apreendida em condenações com apreensões de pequena quantidade 

Nesse sentido, confirmou-se estatística já divulgada no en-
dereço eletrônico da Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
Administração Penitenciária de que 97,86% das apreensões são por 
maconha, crack e cocaína. Por outro lado, verifica-se que a cocaína 
possui um índice menor de ocorrência de apreensão quando se deli-
mita o perfil como sendo de pequena quantidade de droga, sendo o 
índice ainda menor quanto aos homens do que quanto às mulheres.

 Isso porque, esse quantitativo também se altera quando ana-
lisados os gêneros masculino e feminino, de acordo com as Figuras 
5 e 6. Isto é, as mulheres foram apreendidas majoritariamente com 
crack (57%), maconha (45%) e cocaína (34%). Os homens, por sua 
vez, foram apreendidos com maconha (54%), crack (50%) e cocaína 
(33%).

Figura 5. Droga por natureza - mulheres

Figura 6. Droga por natureza - homens

Quando a mesma análise passa a ser em relação às conde-
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nações por pequena quantidade, mais uma vez, altera-se o quadro 
acima (Figuras 7 e 8):
Figura 7. Droga por natureza – homens condenados com apreensão em pequena quantidade

Figura 8. Droga por natureza – mulheres condenadas com apreensão em pequena quantidade

Estudo 2 – Requisitos subjetivos: perfil do condena-
do por tráfico no paraná

A partir da análise dos requisitos subjetivos de 198 sujeitos 
condenados por tráfico de drogas no Estado do Paraná, selecionados 
aleatoriamente, 29% eram mulheres e 71% eram homens, conforme 
se observa na Tabela 5.

Tabela 5. Gênero

 Gênero n %
Feminino 57 29%
Masculino 141 71%
Total 198 100%

No que se refere à idade, tem-se que, sem distinção de gêne-
ro (Tabela 3), a maior prevalência de presos é compreendida na faixa 
etária entre 18 e 21 anos (33%). A distribuição etária de homens e 
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mulheres, contudo, é distinta, uma vez que a maior incidência dos 
homens possui entre 18 e 21 anos (38%) e a maior incidência de 
mulheres tem entre 31 a 40 anos (25%). 

Tabela 6. Idade de acordo com gênero

Idade
n 

Feminino
% n 

Masculino
%

Total 
%

18  a 
21 12

21%
54

38%
66

33%

22 a 25 5
9%

34
24%

39
20%

26 a 30 9
16%

16
11%

25
13%

31 a 40 14
25%

27
19%

41
21%

41 a 50 12
21%

4
3%

16
8%

>50 5
9%

6
4%

11
6%

Total 57
100%

141
100%

198

Em pesquisa realizada no Estado de São Paulo, observou-se 
diferenças em função do gênero e a natureza do crime: enquanto 
41% dos homens foram condenados por roubo, a porcentagem é de 
18% para as mulheres. Em contrapartida, cerca de dois terços das 
mulheres foram condenadas por porte ou tráfico de drogas ilícitas, 
sendo que esta porcentagem é de apenas 28% dentro do grupo dos 
homens (Ibidem, 2013, p. 11).

O Infopen de 2014, que consiste na referência temporal da 
coleta do dado, destacou que a proporção de jovens26 é maior no 
sistema prisional que na população em geral. Ao passo que 56% da 
população prisional é composta por jovens, essa faixa etária com-
põe apenas 21,5% da população total do país. Essa situação se agrava 
quando se trata do tráfico de drogas, que compreende 66% da amos-
tra analisada. Nos relatórios subsequentes, observa-se a manutenção 
da estatística majoritariamente jovem.

Quanto aos aspectos étnicos e raciais, 90% da amostra não 
possui esse dado disponível, assim como 88% não possui informa-
ções acerca da escolaridade dos indivíduos, motivo pelo qual não foi 
possível aferir sua prevalência pela metodologia de pesquisa utiliza-
da, que foi a análise da denúncia e sentença. 

26  Entende-se por jovem o indivíduo entre 18 e 29 anos, de acordo com o 
Estatuto da Juventude.
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4. Vida pregressa

Em relação a vida pregressa dos encarcerados pela Lei de 
Drogas, verifica-se um percentual significativo de 35% de pessoas 
que se encontram presas sem passagem anterior pelo Sistema de Jus-
tiça, sendo este número mais representativo entre as mulheres (40%) 
do que entre os homens (33%), conforme Tabela 7 e 8 abaixo.

Tabela 7. Passagem Anterior pelo Sistema de Justiça

Feminino Masculino Total
Não 40% 33% 35%
Sim 60% 67% 65%
Total 100% 100% 100%

 
 Tabela 8. Passagem Anterior pelo Sistema de Justiça entre condenados com peque-

na quantidade de droga apreendida

Feminino Masculino Total
Não 30% 44,4% 39,3%
Sim 70% 55,6% 60,6%
Total 100% 100% 100%

Frisa-se que a passagem anterior não significa reincidência, 
mas sim, que a pessoa respondeu a investigação instaurada anterior-
mente à Ação Penal que culminou na sua condenação por tráfico de 
drogas.

Ao analisar os casos com passagens anteriores no Sistema 
de Justiça, mais uma vez se destaca diferença de perfil entre homens 
e mulheres encarcerados (Tabela 9), uma vez que 68% das mulheres 
e 39% dos homens foram indiciados por um crime anteriormente. 
Contudo, independentemente de recorte de gênero, são raros os ca-
sos que representam mais de três passagens pelo sistema peniten-
ciário, constituindo apenas 8% da amostra. Dos crimes indiciados 
anteriormente, 88% das mulheres e 55% dos homens foram em de-
corrência da Lei de Drogas.

Tabela 9. Quantidade de crimes indiciados anteriormente

Feminino Masculino Total
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1 Crime 68% 39% 47%
2 Crimes 26% 36% 34%
3 Crimes 3% 15% 12%
4 Crimes 3% 7% 6%
5 Crimes 0% 2% 2%
Total 100% 100% 100%

 
profundando-se as passagens anteriores, verifica-se que ain-

da que a pessoa já tenha sido indiciada em outras oportunidades, este 
número é reduzido quando se compara com a reincidência. Sabe-se, 
nesse sentido, que a reincidência é um indicador chave no monitora-
mento e análise dos sistemas de privação e restrição de liberdade. No 
estudo em apreço, observa-se, de acordo com a Tabela 10, que 68% 
da amostra se constitui de réus primários, sendo a maior incidência 
de mulheres (89%) do que entre os homens (60%).

Tabela 10. Reincidência 

Feminino Masculino Total
Não 89% 60% 68%
Sim 11% 40% 32%

Quando o mesmo dado se converte para a apreensão de pe-
quena quantidade, observa-se o seguinte panorama:

Tabela 11. Reincidência no grupo apreendido com pequena quantidade 

Feminino Masculino Total
Não 100% 72,22% 82,14%
Sim 0% 27,78% 17,86%

Neste caso, resta inequívoco que a apreensão por pequena 
quantidade demonstra indicadores não apenas mais favoráveis, mas, 
especialmente, alteração drástica no perfil dos condenados por tráfi-
co de drogas, delimitados a partir do requisito objetivo.

Em relação a reincidência específica, caracterizada em con-
denações relativas a crimes que atinjam o mesmo bem jurídico, no-
vamente se mostra mais enfática no público feminino do que em 
relação ao masculino. Como se observa na Tabela 9, 63% dos presos 
não possuem condenação por tráfico de drogas, subdivididos em 
51% das mulheres e 67% dos homens.
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Tabela 12. Condenação anterior por tráfico de drogas

Feminino Masculino Total 
Não 51% 67% 63%
Sim 49% 33% 37%

Neste quesito específico, não há diferença expressiva na se-
leção por pequena quantidade de droga, oscilando em torno de 1% 
a 2%. De qualquer modo, o percentual majoritário permanece sendo 
sem reincidência específica.

Em estudo coordenado por Bergman27, realizado no Estado 
de São Paulo, observa-se que a metade dos presos (49,4%) já havia 
sido condenado em outras ocasiões e 50,6% não havia condenação 
anterior. Para os referidos autores:

Comparando a situação de reincidência com outros países, 
é possível analisar que a proporção é variável, o que reflete 
diferentes graus do problema em função do país analisado. 
Por um lado, há situações mais leves, como o Peru (16%) ou 
El Salvador (18%), em seguida, há os casos da Argentina e 
do México, onde as proporções de reincidência são de 37% e 
33%, e, por fim, Brasil e Chile com casos bem mais graves de 
reincidência (49% e 53% respectivamente.

Acerca da amostra de reincidentes (n=79), dos quais os cri-
mes cometidos não possuem relação direta com a Lei de Drogas, 
de acordo com a Tabela 13, verifica-se a incidência de crimes patri-
moniais com e sem violência, sendo 48% e 40%, respectivamente, e 
porte ilegal de arma de fogo (14%).

Tabela 13. Natureza dos crimes objeto de condenação

Feminino Masculino Total 
Latrocínio  0% 26% 2%
Lesão Corporal  0% 4% 3%
Crimes de Trânsito  0% 5% 5%
Homicídio  0% 7% 6%
Outros Crimes Violentos 33% 5% 8%
Armas 17% 14% 14%

27  BERGMAN et al, Ibidem, 2013, p. 23.
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Patrimonial sem vio-
lência 33% 40% 40%
Patrimonial com vio-
lência 33% 49% 48%

Denota-se, portanto, que embora a pesquisa não possa afe-
rir sobre a influência do tráfico de drogas no índice de letalidade 
violenta brasileira, pode-se afirmar que não há qualquer relação di-
reta entre a repressão empregada ao tráfico de drogas no sistema 
penitenciário e a diminuição ou repressão dos crimes letais, como 
também não é possível correlacionar drogas e violência com base 
nos referidos dados. 

Isso porque, excluindo-se a violência ou grave ameaça em-
pregada em crimes patrimoniais – que historicamente consistiu na 
imensa maioria de todo o sistema de privação e restrição de liber-
dade, ultrapassado somente pelo tráfico de drogas no InfoPen de 
2014 e subsequentes – restam apenas 19% dos crimes relacionados a 
condenados por tráfico de drogas com relação a outras condenações 
por crimes violentos, tais como latrocínio (2%), lesão corporal (3%), 
homicídio (6%) e crimes violentos de outra natureza (8%).

Por outro lado, dentre todas as referidas associações com 
violência, apenas 12,12% dos casos envolvendo condenados por trá-
fico de drogas teve a identificação do porte ou posse de arma durante 
o processo, o que também revela que a repressão criminal ao tráfico 
de drogas não atingiu as denominadas organizações criminosas que 
atuam, de forma sistemática, com a compra e venda de drogas ilícitas 
municiadas com armas de fogo.

O número encontrado é correlato com a pesquisa de Marce-
lo Semer (2019, p. 171), publicada em 2019, o qual afirma existirem 
5% dos casos com posse de arma, 3,38% com porte de arma e 2,88% 
com munição, alcançando-se 11,26% dos casos. Referido autor con-
clui que o crime de tráfico de drogas alcançados pelo Poder Judici-
ário não é praticado por um volume expressivo de pessoas, sendo 
raramente armado. 

Também nesse sentido, verifica-se, na Tabela 14, o percen-
tual de casos em que houve a prática de tráfico de drogas previsto 
no artigo 33 da Lei n. 11343/06 e as hipóteses em que esta prática foi 
cumulada com a associação para o tráfico (artigo 35).

Tabela 14. Tipo penal
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n Feminino n Masculino Total
33 60% 90% 81%
33 e 35 40% 10% 19%

 
A análise das apreensões por pequena quantidade não regis-

trou diferença substancial, embora diminua o percentual em cada 
gênero em 2%. 

Registra-se, contudo, que o conceito de associação para o 
tráfico na Lei de Drogas corresponde a “associarem-se duas ou mais 
pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos 
crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei” (artigo 35 
da Lei nº 11.343/2006). Portanto, ao considerar que referida asso-
ciação se caracteriza com apenas duas pessoas, além de não exigir a 
reiteração na prática do tráfico de drogas, o que dispensaria maiores 
dilações probatórias, pode-se concluir que o percentual de 19% dos 
casos revela baixo índice de casos verdadeiramente estruturados de 
crimes nas repressões empreendidas28. 

No Brasil, de acordo com o Infopen (2014), 41% das pessoas 
privadas de liberdade são presas sem condenação. No âmbito dos 
condenados por tráfico de drogas no Estado do Paraná, na amostra 
realizada nesta pesquisa, 100% das mulheres e 98% dos homens fo-
ram presos provisoriamente. Vale dizer, da amostra estudada de 198 
casos, somente 03 sujeitos foram presos após sentença condenatória.

Em estudo comparado com outros países, verifica-se o per-
centual divulgado em estudo realizado pela Fundação Getúlio Var-
gas e Universidad  Nacional de Tres Febrero29 sobre a prisão em fla-
grante conforme o tipo de crime cometido:

Tabela 15. Prisão em flagrante conforme o tipo de crime cometido. Resultados comparados.

28  De acordo com a jurisprudência, aplicam-se aos casos de crimes do trá-
fico de drogas e associação para o tráfico o instituto de concurso material, 
com a consequente soma das penas, dada a sua natureza autônoma. Refe-
rido entendimento, que não compõe a análise metodológica deste artigo, 
também exige aprofundamento, na medida em que não tem atingido quem 
a lei visou punir com maior vigor, que seria àquela pessoa efetivamente 
ligada profissionalmente a uma estrutura organizada para compra e venda 
de drogas ilícitas.
29  BERGMAN et al, Ibidem, 2013.
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Argentina México Peru El Salvador São Paulo Chile 

% daqueles que 
foram detidos 
no dia que comete-
ram o crime

66,9 65,8 56,4 44,8 65,8 67,5 

Roubo 81 78 66 70 78,2 76 
Homicidio 45 46 42 30 43,6 37 
Porte/Tráfico de 
droga

39 85 78 79 82,4 63 

Delitos sexuais 12 47 27 32 25,6 16
Fonte: Estudo latino-americano sobre população carcerária: 2013 – São Paulo. 

Em estudo específico promovido sobre a relação entre mu-
lheres e criminalidade, mais especificamente em levantamento de 
prisões provisórias por tráfico de drogas em São Paulo, destacam-se 
observações de referido trabalho30:

“Quando observamos a motivação das abordagens perce-
bemos que tanto os homens como as mulheres foram apre-
endidos/as durante patrulhamento de rotina efetuado pela 
polícia militar, 68 e 45% respectivamente. (...), com certa di-
ferença (cerca de 12%), as mulheres foram mais abordadas 
a partir de uma denúncia, muitas vezes anônima, do que os 
homens (36% e 24% respectivamente).

Outro dado interessante corresponde ao local em que os 
flagrantes foram efetuados. Percebe-se que tanto os homens 
quanto as mulheres foram mais abordados/as em via pública, 
justamente em razão de esses flagrantes terem sido realiza-
dos por policiais militares durante patrulhamento de rotina. 
(...), nota-se que as mulheres também foram mais abordadas 
em suas residências do que os homens (30% e 11%, respec-
tivamente)”.

Analisando-se exclusivamente o artigo 33 da Lei n. 
11.343/06, que possui extenso e distinto rol de verbos, analisou-se 

30  JESUS et al, Ibidem 2012, p. 186.
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na Tabela 16 em qual situação preponderante a pessoa foi classifica-
da pela sentença, o que também guarda conotação com a forma de 
abordagem acima explicitada com entrada em residência.

Tabela 16. Condutas praticada pelo artigo 33

Feminino Masculino Total
Oferecer, entregar a consumo, 
fornecer drogas 0% 4% 3%
Adquirir, vender, expor a vender 12% 33% 27%
Ter em depósito, transportar, 
guardar 95% 69% 76%

Destaca-se que mesmo nos casos com a apreensão em resi-
dência não existe grande diversidade de droga ou de objetos apre-
endidos, ou seja, não aparenta tratar-se de locais estruturantes do 
tráfico na região. Os indicadores acima guardam correspondência 
com a estatística relacionada com a forma de abordagem que mo-
tivou a apreensão, como se observa na Tabela 17, em que 97% dos 
indivíduos foram presos em flagrante, entre os quais 73% por Poli-
ciais Militares.

Tabela 17. Prisão em flagrante

n Feminino n Masculino Total
Não 5% 1% 3%
Sim 95% 99% 97%

Em relação ao que foi apreendido na abordagem, verifica-se 
que 50% dos casos a pessoa foi encontrada apenas com substâncias 
psicoativas ilícitas sem outros elementos. Dos 50% que foram pre-
sos com outros objetos, esses elementos consistiram em celulares, 
balança, dinheiro e arma de fogo, nas proporções apresentadas na 
Tabela 18. 

Tabela 18. Objetos apreendidos

n Feminino n Masculino Total

 Arma branca  0% 3% 2%

 Documentos de terceiros  0% 5% 4%

 Caderneta de anotações 16% 3% 6%

 Arma de fogo 20% 23% 22%
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 Balança 32% 28% 29%

 Celulares 40% 36% 37%

 Dinheiro 88% 72% 76%

Entre as apreensões, verifica-se a grande preponderância de 
dinheiro trocado com maior índice entre as mulheres do que entre 
os homens (88% e 76%), sendo que os demais itens guardam corres-
pondência entre os dois gêneros. Registra-se que a variação de itens 
apreendidos, como dinheiro e caderneta de anotação, também guar-
da correspondência com o local de abordagem pelos policiais, uma 
vez que a maior parte das mulheres, embora presas em flagrante, 
foram encontradas com drogas fora da via pública e dentro de suas 
residências, como se observa na Tabela 19. 

Tabela 19. Crime cometido em via pública
 

n Feminino n Masculino Total
Não 75% 27% 41%
Sim 25% 73% 59%

Face ao exposto, quando se aprofundam as formas de abor-
dagem policial, mais uma vez se verifica diferença existente entre o 
perfil dos presos por tráfico de drogas por gênero.

Nesses termos a criminologia crítica assume vertentes dife-
renciadas sobre a aplicação da lei penal. A partir da concepção ag-
nóstica da pena, defendida por Eugenio Raul Zaffaroni, leciona Salo 
de Carvalho31: 

“Ao assumir a pena como realidade (fenômeno) da política, 
a minimização dos poderes arbitrários exsurge como reação 
igualmente política. O projeto de redução de danos decor-
rentes da punitividade atinge todas as fases de sua individu-
alização, no esforço de redefinir critérios de sua cominação, 
aplicação e execução, a partir da observância dos postula-
dos constitucionais de proporcionalidade, razoabilidade e 
proibição do excesso. Especificamente na aplicação da pena, 
direciona na objetivação dos fundamentos e requisitos judi-
ciais; na execução penal, postulando a jurisdicionalização 

31  CARVALHO, S., 2013, p. 269.
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absoluta, capacita o direito e o processo penal para controlar 
práticas desregulamentadas do direito penitenciário e crimi-
nologia administrativa”. 

O paradigma de compreensão da política criminal por alter-
nativas penais, em vez do encarceramento, também compõe o qua-
dro de absoluto ceticismo em relação à finalidade e função da pena 
sobretudo quando aplicada no contexto carcerário brasileiro. Isso 
porque, além de afronta aos direitos humanos objeto de reconhe-
cimento judicial pela ADPF n. 347, também possui hoje patamares 
comprovadamente inviáveis sob o ponto de vista da gestão pública. 

Deste modo, deve-se reconhecer a necessidade de clara dis-
tinção entre a política sobre drogas e a política criminal sobre drogas. 
A política sobre drogas consiste no conjunto de estratégias adotadas 
para este tema, que envolve a área de saúde, serviço social, criminal, 
educação e a ampla gama de serviços que devem se relacionar com 
a matéria. Por sua vez, a política criminal sobre drogas consiste nas 
estratégias para efetiva repressão ao crime de tráfico de drogas e ao 
mercado ilícito dessas substâncias. 

Nesse escopo, a política criminal sobre drogas se adequa aos 
pressupostos de fragmentariedade e subsidiariedade próprios do di-
reito criminal, que devem alcançar os casos que efetivamente lesio-
nem o bem jurídico tutelado pelo direito penal, o que não parece 
ocorrer em muitas das condenações identificadas no perfil de presos 
por tráfico de drogas, a justificar reflexão crítica sobre o tema.

Considerações finais

A pesquisa empírica sobre o perfil dos condenados por trá-
fico de drogas revela que a repressão atualmente realizada pelo Sis-
tema de Justiça não atinge outros fatores comumente associados a 
referidos crimes, como, por exemplo, porte ou uso de arma de fogo, 
correlação com outros crimes violentos ou até mesmo depósitos ex-
pressivos de drogas e estrutura organizada de pessoas para este fim. 
De outra parte, o encarceramento pelo tráfico de drogas demonstrou 
exponencial crescimento na estatística oficial, sendo o maior encar-
cerador do sistema prisional desde o InfoPen de 2014. 

A partir desses elementos, verificou-se o impacto da hipó-
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tese da pesquisa, que consiste na delimitação pela jurisprudência de 
critério objetivo de pequena quantidade da droga, como possível es-
tratégia para redução do hiperencarceramento. A matéria apresenta 
duas possíveis respostas no direito comparado: a pequena quanti-
dade como requisito para presunção relativa de desclassificação do 
crime de tráfico de drogas, que pode ser desconsiderada caso haja 
outros elementos concretos; e como um limitador do poder puniti-
vo, na qualidade de uma opção de política criminal.

As discussões até então realizadas no Brasil se inclinam para 
a primeira opção, inclusive por razões legislativas. Nesse escopo, ob-
serva-se que a pequena quantidade de droga consiste em delimita-
dor que efetivamente trouxe correlações estatísticas de que se trata 
de perfil de preso de menor comprometimento com atos violentos 
ou com associações criminosas. 

A realização de audiência de custódia, que foi determinada 
como medida apta a superar o estado de coisas inconstitucional no 
sistema carcerário, permite uma pronta identificação da desneces-
sidade de medidas extremas como a prisão, todavia, não alcançam 
os sentenciados. Ademais, em que pese a sua determinação no bojo 
da ADPF n. 347, observa-se que sua implementação não teve o con-
dão de alterar as estatísticas observadas na pesquisa que ainda reve-
lam grande número de prisões provisórias. O baixo uso de medidas 
cautelares diversas da prisão e a ainda incipiente aplicabilidade dos 
acordo de não persecução penal recomendam estruturação de in-
dicadores oficiais para aferir a eficiência das práticas adotadas pelo 
Sistema de Justiça.

O julgamento do RE nº 635.659, acaso conclua no sentido de 
regulamentar o conceito de pequena quantidade de droga, importa-
rá em precedente relevante para aplicação da lei penal, capaz de me-
lhorar a seletividade do sistema carcerário para que este se concentre 
em crimes relacionados ao tráfico de drogas em circunstâncias mais 
gravosas, conforme indicadores empíricos observados.

Conclui-se, pois, que a redução do encarceramento pelo en-
quadramento objetivo de pequena quantidade de droga apreendida, 
apta a descaracterizar a conduta do tráfico se não for corroborada 
com outros elementos concretos, consiste em mecanismo hábil a re-
dução da população carcerária. Outrossim, conforme resultados da 
pesquisa, a pequena quantidade de droga também reflete em outros 
indicadores que demonstram tratar-se, efetivamente, de casos de 
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menor gravidade, que ensejariam a possiblidade de evitar a medida 
extrema da prisão, colaborando-se com a atenuação do estado de 
coisas inconstitucional do sistema penitenciário.  
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PARTE III
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A hipervulnerabilidade do consumidor 
no ciberspaço e a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais

Consumer Hypervulnerability in Cyberspace and the 
General Law on Personal Data Protection 

Karla Vaz Fernandes1

Luciana Ramos Jordão2

Resumo: O trabalho discute a hipervulnerabilidade do con-
sumidor enquanto minoria submetida ao arbítrio de empresas e ins-
tituições que detém informações pessoais dos cidadãos em análise 
constitucional voltada à proteção de direitos humanos. Considera 
como marco a publicação da Lei n. 13.709, em agosto 2018 e o foco 
na proteção de direitos fundamentais de liberdade e privacidade, 
bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa na-
tural e a regulamentação do tratamento de dados pessoais, inclu-
sive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica. A pesquisa 
relaciona o direito constitucional da privacidade e à intimidade à 
segurança jurídica oferecida ao consumidor que apresenta seus da-
dos pessoais e bancários em compras realizadas pela internet num 
sistema constitucional que prima pela defesa dos hipossuficientes e 
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do consumidor especificamente. Discute a proteção do consumidor 
face ao assédio sofrido quando de realização de pesquisas de seu in-
teresse, adquisição de produtos e os limites da atuação de empresas 
detentoras de dados no tangente ao envio de publicidade direcio-
nada tendo em vista o direito de ser deixado em paz, a liberdade, a 
privacidade e a proteção constitucional do consumidor. Por meio 
de método dedutivo, analisa propostas legislativas tendo em vista 
princípios e regras constitucionais que versam sobre o direito cons-
titucional do consumidor à proteção de seus dados, o uso da inter-
net como direito humano fundamental reconhecido no Marco Civil 
brasileiro e os reflexos dessas relações no cenário contemporâneo. A 
partir da perspectiva de constitucionalização do direito do consumi-
dor, debate a obrigação de os poderes públicos atuarem na proteção 
do consumidor por meio de proposição de legislação específica que 
atenda à evolução conceitual da noção de consumidor, bem como às 
frequentes transformações nos modos de consumo e sua existência 
no ciberespaço. Como conclusões, a pesquisa verifica as consequen-
cias da nova legislação quanto à possibilidade de perseguir em juízo 
aqueles que utilizarem dados pessoais dos consumidores, e debate 
a necessidade de se pensar formas de certificação que permitam ao 
consumidor o controle sobre a obtenção e divulgação de informa-
ções maliciosamente obtidas.

Palavras-chave: Dados Pessoais; Consumidor; Ciberespaço; 
Lei Geral de Proteção de Dados.

Abstract: The paper discusses the hypervulnerability of the 
consumer seen as a minority subjected to the discretion of compa-
nies and institutions that hold citizens’ personal information. In Au-
gust 2018, Law no. 13.709, which, in order to protect fundamental 
rights of freedom and privacy, as well as the free development of the 
personality of the natural person, regulates the processing of perso-
nal data, including in digital media, by natural or legal person. It is 
questioned, therefore, about the legal security offered to the consu-
mer who presents his personal and bank details in a purchase made 
over the internet in a constitutional system that excels in the defense 
of the underprivileged and the consumer specifically. It is questio-
nable whether access and availability of data would also constitute 
an offense to the constitutional right to privacy and intimacy. I dis-



KARLA VAZ FERNANDES & LUCIANA RAMOS JORDÃO • 335 

cussed consumer protection in the face of harassment suffered when 
accessing the world wide web, and doing research of interest to them 
or even when purchasing a specific product, that is, making their 
personal data available. I discussed the limits of the performance of 
companies that hold data regarding the sending of targeted adverti-
sing in view of the right to be left alone, freedom, privacy and consti-
tutional protection of the consumer. Through the deductive method, 
some legislative proposals will be analyzed in view of constitutional 
principles and rules that deal with the consumer’s constitutional ri-
ght to the protection of their data, the use of the internet as a fun-
damental human right recognized in the Brazilian Civil Framework 
and the reflexes of these relations in the contemporary setting. The 
bibliographic survey starts from the perspective of constitutionali-
zing consumer rights, in order to establish the obligation for public 
authorities to act in consumer protection through the proposal of 
specific legislation that meets the conceptual evolution of the notion 
of consumer, as well as the frequent transformations consumption 
modes and their existence in cyberspace. It is believed that with the 
entry into force of the new legislation it will be to pursue those who 
use personal data of consumers in court, since the data owner is res-
ponsible for obeying various criteria for supply and disclosure, due 
to the legal limitation, under the penalty of being held responsib-
le for any illicit acts. However, it is necessary to think about forms 
of certification that allow the consumer control over the obtaining 
and dissemination of information obtained maliciously and that, so-
metimes, are not even necessary to the relationship established in 
cyberspace.

Keywords: Personal data; Consumer; Ciberspace; General 
Law on Personal Data Protection.

Introdução

O trabalho discute a hipervulnerabilidade do consumidor 
submetida ao arbítrio de empresas e instituições que detém informa-
ções pessoais dos cidadãos. Desde meados dos anos 2010, ampliou-
-se a discussão a respeito da proteção de dados no ciberespaço face 
à modernização das relações comerciais e principalmente, face aos 
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avanços tecnológicos. Os cadastros das empresas e os acessos per-
mitidos (ou não) por usuários a dados pessoais constituem merca-
doria valiosa para tornar conhecidos hábitos de consumo e permitir 
a publicidade direcionada. Por isso, é crescente a preocupação da 
sociedade quanto às formas possíveis de proteção de dados pessoais 
em espaços virtuais.

Os primeiros países a regulamentarem a proteção de dados 
foram os integrantes da União Europeia em 2018, fato que serviu 
como incentivo para a aprovação do projeto da lei brasileira. Em 
agosto de 2018, foi publicada a Lei n. 13.709, que, visando proteger 
direitos fundamentais de liberdade e privacidade, bem como o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, regulamenta o 
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pes-
soa natural ou jurídica. 

Entre as metas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
inclui-se a garantia de privacidade dos dados pessoais dos indivídu-
os que utilizam os meios digitais, bem como atribuição ao Estado do 
dever de controle e fiscalização sobre o tratamento dado às informa-
ções desses indivíduos, em razão da disponibilização, voluntária ou 
não, revestida de boa-fé. 

A lei decorre da necessidade de proteção específica dos con-
sumidores no ciberespaço, considerando que os destinatários finais 
dos serviços que utilizam dados privados não dispõem de expertise 
técnica necessária para se blindarem e se protegerem de inúmeros 
assédios, não só de caráter econômico, mas também do uso de seus 
dados pessoais das informações produzidas no âmbito da própria in-
timidade e privacidade. Mesmo os nativos digitais têm dificuldades 
em acompanhar as transformações ocorridas no ambiente virtual e 
acabam se rendendo aos extensos contratos, descontos e anúncios 
pensados para permitir entrada em suas vidas e o uso de todas as 
informações produzidas digitalmente. Diante disso, é possível en-
tender os consumidores enquanto minoria carente de proteção em 
virtude de sua vulnerabilidade em ambiente digital. 

Importante destacar que a LGPD tem previsão de entrada 
em vigor em agosto de 2020, e apresenta regras específicas em re-
lação aos diversos tipos de dados pessoais, tanto de pessoas físicas, 
quanto jurídicas. A função da nova legislação consiste em proteger 
e impedir o uso e divulgação indevida dos dados não somente nos 
negócios de instituições brasileiras, mas, também, em todas as orga-
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nizações nacionais ou estrangeiras, que ofertem produtos e/ou servi-
ços, assim como monitoram o comportamento de titulares de dados 
provenientes do Brasil, independente da nacionalidade ou local de 
residência de seus portadores.

Dentro deste panorama, é necessário, portanto, realizar 
questionamento acerca da segurança jurídica oferecida ao consumi-
dor que apresenta seus dados pessoais e bancários em uma compra 
realizada pela internet num sistema constitucional que prima pela 
defesa dos hipossuficientes e do consumidor especificamente 

Para realizar esse mister, o trabalho é divido em três sessões. 
A primeira delas discute a proteção do consumidor face ao assédio 
sofrido ao acessar a rede mundial de computadores. Em seguida, fa-
z-se análise dos limites da atuação de empresas detentoras de dados 
no tangente ao uso de dados dos consumidores tendo em vista o 
direito de ser deixado em paz, a liberdade, a privacidade e a proteção 
constitucional do consumidor.

Por meio do método dedutivo, o trabalho parte do pressu-
posto segundo o qual o acesso indevido, abusivo ou não autorizado 
e a forçada disponibilização dos dados constituem também ofensa 
ao direito constitucional da privacidade e à intimidade dos consu-
midores. Acredita-se que a avaliação e aplicação da a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais só será efetiva se houver contribuição 
visando proteger o consumidor enquanto a minoria constitucional-
mente reconhecida.  

Para isso, faz-se levantamento bibliográfico a partir da pers-
pectiva de constitucionalização do direito do consumidor, a fim de 
estabelecer a obrigação de os poderes públicos atuarem na proteção 
do consumidor por meio de proposição de legislação específica que 
atenda à evolução conceitual da noção de consumidor, bem como às 
frequentes transformações nos modos de consumo e sua existência 
no ciberespaço. 

O artigo também avalia a necessidade de facilitar a aproxi-
mação entre fornecedores de produtos e serviços, sem deixar de lado 
a proteção constitucional do consumidor, cabendo, todavia, ao Es-
tado minimizar os conflitos decorrentes desta relação por meio da 
disponibilização de ferramentas eficazes de controle. 

Acredita-se que com a entrada em vigor da nova legislação 
será possível perseguir em juízo aqueles que utilizarem dados pes-
soais dos consumidores, uma vez que se atribui ao possuidor dos 
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dados o dever de obedecer diversos critérios para fornecimento e 
divulgação, em razão da limitação legal, sob pena de ser responsabi-
lizados por eventuais ilícitos. Contudo, há que se pensar formas de 
certificação que permitam ao consumidor o controle sobre a obten-
ção e divulgação de informações maliciosamente obtidas e que, por 
vezes, sequer são necessárias à relação estabelecida no ciberespaço. 
Nesse sentido, propõe que a discussão seja encaminhada para for-
mas de legalização de espaços de proteção permitidos pela tecnolo-
gia de Blockchain.

1. A proteção do direito do consumidor na ordem econômica 
constitucional: uma leitura dos direitos humanos

O Estado Democrático de Direito traz consigo a ideia de 
nação juridicamente organizada em torno de uma Constituição e 
de leis que dependem de aprovação popular direta ou indiretamen-
te (via representes eleitos), e possui uma atuação disciplinada com 
imposição de limites, tudo isso ganhou força à partir da Revolução 
Francesa (1789) com a queda do Estado Absolutista. Esta reestru-
turação da ideia de Estado, com a contenção da autoridade política, 
e aumento da representatividade da população, trouxe também a 
intenção de se fazer presente uma justiça distributiva e pluralismo 
social3.

No que diz respeito a Ordem Econômica, o novo modelo 
estatal determinou que os objetivos coletivos seriam atingidos pela 
realização dos objetivos individuais envolvidos, não sendo necessá-
ria a interferência do Poder Público para tanto, ou seja, o Estado atua 
de forma neutra e imparcial em relação à atividade econômica, o que 
caracteriza o Estado Liberal4. 

O Estado liberal é absenteísta quanto à atuação na Economia 
(...) Se o Estado absenteísta pretende deixar fluir as forças 
naturais do mercado, isto é, não corrige nem dirige os as-
pectos econômicos, já o Estado intervencionista atua sobra 
a ordem econômica, legislando e transformando os fatores 
de produção, de acordo com o ideário político que inspira 

3  BOBBIO, 2012.
4  Cf. DALLARI, 2004.
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sua atuação5.

O funcionamento desse regime clássico tinha como premissa 
básica a existência de igualdade e um ambiente concorrencialmente 
perfeito, para que, atraves de competições equilibradas entre os agen-
tes, atingisse por consequência os interesses coletivos.

Porém, tais pressupostos nunca foram efetivados, a revolu-
ção industrial acabou por fomentar uma forte concentração da pro-
priedade e dos meios de produção e a exploração da mão de obra, 
que também foi determinante para a sobrevinda de depressões eco-
nômicas, desquilíbrios internacionais, aumento da desigualdade so-
cial, e conflitos bélicos mundiais, houve assim a crise do liberalismo6.

A segunda metade do século XX, foi marcada por uma forte 
necessidade de assegurar a todos uma existência digna, sendo neces-
sária além da limitação estatal, a preservação e garantia de direitos 
humanos7. Neste contexto, a intervenção estatal torna-se importante 
ferramenta à coibição de abusos por parte do mercado, buscando 
garantir condições mínimas de bem-estar e sobrevivência a toda a 
população8.

Desta forma, pode-se definir que a intervenção é o modo 
por meio do qual o Estado realiza sua função de assegurar a ordem e 
a segurança jurídica, o que permite o desenvolvimento social e eco-
nômico de seus cidadãos9.

[...] toma a si o encargo de atividades econômicas, passando 
a exercer, além das funções de manutenção da ordem jurídi-
ca, da soberania e segurança nacionais, outras que visem ao 
bem-estar social e ao desenvolvimento econômico. O inter-
vencionismo visto sob o prisma do Direito Econômico, varia 
de intensidade, que pode ir da ação supletiva (intervenção 
branda) ao monopólio estatal (intervenção total). Segundo 
os doutrinadores, no chamado neo-capitalismo, essa inter-
venção se faz sentir pela legislação que protege a sociedade 
dos abusos do poder econômico, através do que denominam 
Direito Regulamentar Econômico (espécie do Direito Eco-

5  SLAIBI FILHO, 2004, p. 862- 863.
6  Cf. COMPARATO, 2015.
7  Cf. PINHEIRO, 2008.
8  Cf. BARROSO, 2009.
9  Cf. DALLARI, 2004.
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nômico) comparecendo o Estado na atividade econômica 
para assumir as atividades demasiadamente onerosas ou de-
sinteressantes para a iniciativa privada10. 

Assim, pode-se dizer que a intervenção é a possibilidade de 
o Estado exercer sua força sobre a atividade econômica, para garan-
tir o cumprimento e a efetividade das normas constitucionais, para 
que o mercado possa crescer, conforme os seus ditames. A presença 
do Direito Econômico na Constituição se faz presente, no Brasil, 
desde a promulgação da Carta de 1934, sendo que “o que se extrai da 
leitura despida de senso crítico, dos textos constitucionais, é a indi-
cação de que o capitalismo se transforma na medida em que assume 
novo caráter, social”11.

A Constituição da República de 1988, seguindo a mundi-
al de Estado Social posterior às grandes guerras mundiais, trouxe o 
Direito econômico12 e, em seu bojo, a busca pela efetividade direit-
os sociais social, estabelecendo regras e limites à ordem econômica, 
com fins de resguardar o ser humano, dando-lhe oportunidade de 
uma vida digna, primando pelo trabalho, justiça social, defesa do 
consumidor, do meio ambiente (protegendo as gerações presentes e 
futuras), redução das desigualdades regionais e sociais e, limitando 
o direito à propriedade, exigindo que a mesma cumpra sua função 
social. Isso pode ser observado no que preceitua o Art. 170, da Con-
stituição, a saber:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça so-
cial, observados os seguintes princípios:
I- soberania nacional;
II- propriedade privada;
III- função social da propriedade;
IV- livre concorrência;
V- defesa do consumidor;
VI- defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

10  PEREIRA, 1974, [s.p.].
11  GRAU, 2004, p. 56.
12  Cf. PEREIRA, 1974.
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VII- redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII- busca do pleno emprego;
IX- tratamento favorecido para as empresas de pequeno por-
te constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e ad-
ministração no País;
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de 
qualquer atividade econômica, independentemente de auto-
rização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

É notável que o legislador constituinte, reconhecendo o as-
pecto social da economia, muito além de prestigiar o caráter finan-
ceiro da ordem econômica, cuidou de elencar aspectos do desen-
volvimento social, cultural e mesmo ambiental ao na enumeração 
dos princípios. De outro modo não poderia ser, uma vez que toda 
leitura constitucional não pode ser dissociada do princípio da digni-
dade da pessoa humana, que orienta a aplicação dos direitos funda-
mentais consagrados no texto e outros que defluem da historicidade 
dos direitos humanos13.

A livre concorrêcia, fundamento da República, deve se com-
patibilizar com os valores sociais do trabalho, também erigido ao 
mesmo patamar. Coloca-se o ser humano e a sua dignidade no cen-
tro de toda ordem constitucional. 

Diferentemente do Estado Liberal absenteísta, em que o 
mercado é o dirigente da atividade econômica, o Estado do Bem-Es-
tar-Social tem como característica marcarnte o intervencionismo, 
atuando de forma a compatibilizar a ordem econômica com os va-
lores sociais do trabalho, de acordo com o seu ideario social.

A ordem econômica, neste cenário, se funda na valorização e 
defesa de valores transpessoais para sobrepor o interesse coletivo ao 
individual, contudo, sem perder de vista a importância do proteção 
do ser humano e sua individualidade através dos direitos funda-
mentais. A propriedade é garantida, mas do seu titular exige-se o 
cumprimento da função social, a obsevância da preservação do meio 
ambiente, a imposição de contribuir para a redução das desigualdaes 
regionais e sociais14. Da mesma forma, a livre concorrência também 
é um dos pilares dessa diretriz econômica, contudo, observarda a 
valorização do trabalho, a busca do pleno emprego e a defesa do 

13  Cf. BOBBIO, 2012; COMPARATO, 2015.
14  Cf. TARTUCE, 2007.
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consumidor15.

Além daqueles princípios fundamentais – livre iniciativa e va-
lor social da iniciativa humana – enumerados em seu caput, 
o art. 170 das Constituição relaciona em seus nove incisos os 
princípios constitucionais da ordem econômica, afirmando 
que esta tem por fim assegurar a existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, respeitados os seguintes princí-
pios: soberania nacional, propriedade privada, função social 
da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, 
defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regio-
nais e sociais, busca do pleno emprego e tratamento favo-
recido para as empresas de pequeno porte constituídas sob 
as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no 
país. Estes princípios perfazem um conjunto cogente de co-
mandos normativos, devendo ser respeitados e observados 
por todos os “Poderes”, sob pena de inconstitucionalidade do 
ato praticado ao arrepio de qualquer deles. Portanto, serão 
inadmissíveis (inválidas) perante a ordem constitucional as 
decisões do Poder Judiciário que afrontarem estes princípios, 
assim como as leis e qualquer outro ato estatal que estabele-
cer metas e comandos normativos que, de qualquer maneira, 
oponham-se ou violem tais princípios16.

A intervenção na Economia para garantir efetividade de 
direitos fundamentais atrelados ao bem estar social, notadamente 
aqueles de segunda e terceira dimensão17, é reflexo do aprimoramen-
to do Estado Liberal. Passou-se de pouca ou nenhuma intervenção 
na economia, a um posicionamento de intervenção para correção 
de distorções que caracterizam o Estado do Bem-estar Social, com 
o fito de garantir e manter dos direitos trazidos pela Constituição.

Na tentativa de garantir a livre iniciativa e a livre concorrên-
cia, o Estado permitiu ainda o desenvolvimento e enriquecimento 
do setor privado bem como o fortalecimento do Capitalismo, mas o 
fez sob a condição de que a iniciativa privada seguisse os princípios 
determinados pela Constituição Federal. O Estado permaneceria in-
tervindo, portanto, no âmbito privado, para garantia da coletividade, 

15  Cf. PEREIRA, 1974.
16  TAVARES, 2003, p. 134.
17  Cf. ALEXY, 2011.
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do bem-estar e da justiça social.
Assim, com as transformações sociais ocorridas desde o fi-

nal do século XIX, com a crescente massificação dos meios de pro-
dução, observou-se o início da denominada sociedade de consumo, 
na qual a produção manual de bens passou a ser exceção, em decor-
rência principalmente da mecanização e produção em série18. 

As alterações ocorridas nos processos produtivos a partir do 
desenvolvimento de técnicas agrícolas e mecânicas impulsionaram 
o aumento progressivo do mercado de consumo19. Por óbvio, au-
mentaram os riscos gerados aos consumidores, por meio de falhas 
resultantes desse processo. Verifica-se a ocorrência do domínio do 
crédito, publicidade ilícita abusiva e enganosa, práticas abusivas, 
cláusulas contratuais abusivas, ausência de informações completas 
e adequadas, dentre outras situações que impossibilitam o exercício 
da liberdade contratual. 

O crescente aumento da sociedade do consumo (do qual 
depende o Capital para sua reprodução) para manutenção da or-
dem econômica e garantia de proteção individual e coletiva, coloca 
o consumidor em situação de vulnerabilidade perante as movimen-
tações que interferem no seu cotidiano. Aos atores da livre iniciati-
va é dado manobrar recursos globalmente na busca por controle de 
preços e gestão de fornecimento de produtos e serviços. Quando a 
vida humana deixou de ocupar ambientes físicos para se expandir 
em meio digital20, foram estabelecidos novos espaços de convivência 
nos quais o consumidor depende integralmente da atuação dos for-
necedores para ver assegurados os seus direitos fundamentais.

2. Ciberespaço: novo mercado para as relações de consumo

Em meio digital, torna-se ainda mais importante a proteção 
do consumidor, parte presumivelmente vulnerável, em posição de 
patente inferioridade em face dos conglomerados econômicos, as 
legislações civis e processuais tornaram-se insuficiente, sendo impe-
riosa a implementação de legislação específica. Afinal, todas as ações 
do consumidor dependem do fornecimento de seus dados pessoais, 

18  Cf. TARTUCE, 2007.
19  Cf. ABRAMOVAY, 2007.
20  Cf. FIORILLO, 2012.
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documentos, do fornecimento de respostas quanto a hábitos familia-
res e de consumo ademais de outros que, estão sob controle e arbítrio 
das empresas e fornecedores de serviços e produtos de modo geral21.

Todavia, ainda em razão do contexto histórico-social, diante 
dos avanços tecnológicos implementados nos meios de produção, da 
facilidade de acesso à informação, e da necessidade iminente do ser 
humano de resolver seus interesses de forma mais célere e econômi-
ca, é impossível que as últimas mudanças no mercado de consumo, 
sejam desfeitas. A existência humana no ciberespaço é irrevogável. 
Logo, também o será a atuação estatal para regulamentar as relações 
humanas nesse novo local de convivência.

A expansão da internet possibilitou o destaque do ambiente 
virtual, isto é, do ciberespaço, cuja característica marcante é a ce-
leridade na divulgação da informação, e, de forma simultânea, a 
ocorrência dos fatos a partir de registros disponibilizados na rede de 
computadores, representativos, inclusive, do comportamento social 
na atualidade22.

Este novo local de mobilidade não representa um territó-
rio geográfico específico nem tampouco o espaço das instituições ou 
dos Estados. O meio ambiente digital23 se constitui como o espaço 
invisível dos sabores e forças de pensamento em que se manifestam 
e se alteram as qualidades do ser e os modos de fazer da sociedade24. 
É o espaço dinâmico, qualitativo e vivo da humanidade, o âmbito em 
que qualquer pessoa se (re)inventa, no qual cada indivíduo é capaz 
de produz o seu mundo, não correspondendo necessariamente aos 
organismos do poder e às estatísticas dos mercados vigentes. 

A influência das novas tecnologias de informações nas duas 
primeiras décadas do século XXI modificou significativamente o ca-
ráter da economia que inicialmente era pautado em uma produção 
padronizada em linha de montagem. Esse aspecto foi progressiva-
mente substituído pelo informacionalismo, que possui a capacidade 
de funcionar em rede, de articular diretamente o mercado, os insu-
mos e provedores e a organização interna da empresa on-line em 

21  Cf. MARQUES, 2004; MARQUES; MIRAGEM, 2016; MARQUES, 
2018.
22  Cf. MARQUES, 2004; MARQUES; MIRAGEM, 2016; MARQUES, 
2018.
23  Cf. FIORILLO, 2012.
24  Cf. LÉVY, 1998.
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todas as suas tarefas25.
Trata-se, na verdade, de uma tecnologia organizacional que 

contribui para a constituição de um novo tipo de espaço virtual de 
fluxos de trocas de mercadorias e investimentos de capitais que se 
desenvolveram justamente em razão do dinamismo viabilizado pela 
Internet. Com essa formação de uma rede global, cujas principais 
características são a hipermídia, interatividade, comunicação, virtu-
alização e simultaneidade, o ciberespaço foi apropriado pela lógica 
da valorização26.

Impende destacar que, contemporaneamente, a atividade 
mais atrativa e visada da internet tem sido o comércio. Isso se dá, 
sobretudo, pelas expectativas de lucro que são criadas a seu respeito, 
uma vez que se apresenta um novo modo de contratação que for-
nece, diante de suas novidades, vantagens, tanto para consumidor 
quanto para fornecedor.

O comércio eletrônico tem crescido de forma rápida e avas-
saladora, pois viabiliza ofertas, informações e produtos disponíveis 
em qualquer lugar, instantaneamente, 24 horas por dia, durante to-
dos os dias do ano. Por meio desse tipo de comércio, é possível per-
ceber a redução de tempo e dos custos da transação em relação ao 
comércio tradicional, o aumento da comodidade para negociar além 
de possibilitar a venda de produtos e serviços personalizados, por 
meio dos quais o cliente tem exatamente o que quer e o fornecedor 
deixa de ter grandes estoques de mercadorias. O comércio eletrôni-
co também permite a criação de novas necessidades e a divulgação 
de soluções e produtos em locais que não poderiam ser atingidos 
ao final do século XX. Exemplo disso são as maciças cifras que, em 
2020, gravitam em torno do comércio de músicas coreanas no Brasil, 
algo impensável até 201027.

O comércio eletrônico se divide em três categorias, quais 
sejam, “B2B” – Business to business – que consiste na contratação 
entre duas empresas, o “B2C” – Business to consumer – que é a con-
tratação entre empresa e consumidor, e “B2G” – Business to govern-

25  Cf. MARQUES, 2004; MARQUES; MIRAGEM, 2016; MARQUES, 
2018.
26  Cf. MARQUES, 2004; MARQUES; MIRAGEM, 2016; MARQUES, 
2018.
27  Cf. MARQUES, 2004; MARQUES; MIRAGEM, 2016; MARQUES, 
2018.
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ment – que é a relação empresa-governo28.
Entre as três categorias do comércio eletrônico, realça-se 

extrema preocupação em relação aos consumidores na categoria 
“B2C”, em razão da vulnerabilidade dos consumidores em relação 
aos comerciantes que se agrava face as disparidades econômicas, de 
informação quanto ao objeto e ainda as disparidades tecnológicas29. 
As disparidades econômicas, veem-se agravadas na economia digital 
em razão da ampla concentração dos fornecedores e comerciantes 
verificadas nas grandes fusões e acordos estratégicos entre empresas.

Já as disparidades de informação quanto ao objeto, trazem 
uma preocupação além do desconhecimento das características do 
bem ou do serviço, uma vez que o próprio produto tornou-se intan-
gível, hermético, mutável e flexível.

No tocante à tecnologia, decorrente deste novo meio de se 
comercializar, que se apresenta cada dia mais amigável aos olhos dos 
consumidores, é preciso cuidado e proteção diante da possibilidade 
de distorção da realidade e da detenção de dados pessoais e bancá-
rios que são disponibilizados pelo consumidor e mantidos sob con-
trole dos fornecedores. O Marco Civil da Internet no Brasil assegura 
o acesso à rede mundial de computadores como forma de universa-
lização da informação a permitir o exercício da cidadania30.

Contudo, face à modernização das relações comerciais e 
principalmente, aos avanços tecnológicos, desde meados de 2010, é 
indispensável ampliar a discussão a respeito da proteção de dados 
dos consumidores no ciberespaço por meio do encaminhamento do 
debate para formas de controle de fluxo de dados. Mesmo que a le-
gislação brasileira preveja estrutura de responsabilização, somente 
a possibilidade de controle de dados pelo próprio consumidor será 
medida apta a geral alguma segurança diante de práticas ostensivas 
de coleta (e venda) de dados pessoais em mercados digitais31.

3. O consumidor face a lei geral de proteção de dados pessoais: 
é possível resolver problemas tecnológicos com legislação

28  Cf. CANUT, 2007.
29  Cf. MARQUES, 2004.
30  Cf. BIONI, 2019; MACIEL, 2019.
31  Cf. BIONI, 2019; MACIEL, 2019.
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A influência das novas tecnologias impactou significamente 
nas relações sociais, na forma de interação com o outro e nas relações 
de consumo, a socieadde do algoritmo dita novas regras que trans-
formaram o meio social. 

Os dados fornecidos pelo consumidor, de forma consual ou 
não, passaram a assumir importatne papel uma vez que, a partir de-
les o fornecedor tem acesso ao perfil de consumo e pode influir até 
mesmo na liberdade de escolha. A LGPD nasceu da necessidade de 
adequação do Brasil ao Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(GPDR – General Data Protection Regulation) da União Europeia, 
que fixou como diretriz obrigatória, para aqueles que desejam man-
ter relações comerciais com seus Estados membros, que também 
cumpram normas no mesmo sentido32.

Em agosto de 2018, foi publicada a Lei n. 13.709, conheci-
da como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que visa proteger 
direitos fundamentais como a liberdade e a privacidade, bem como 
o livre desenvolvimento da personalidade, regulamentando o trata-
mento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa na-
tural ou jurídica33. 

Em vigor em agosto de 2020, o texto legal trouxe regras espe-
cíficas em relação aos diversos tipos de dados pessoais, tanto de pes-
soas físicas quanto jurídicas. Sua função consiste em proteger e impe-
dir o uso e divulgação indevida dos dados, abrangendo não somente 
os negócios de instituições brasileiras, mas de todas as organizações 
nacionais ou estrangeiras, que ofertem produtos e/ou serviços, bem 
como daquelas que monitoram o comportamento de titulares de da-
dos provenientes do Brasil, independente da nacionalidade ou local 
de residência dos portadores de dados.

Importante se faz compreender, nesse aspecto, o alcance 
dado aos dados a que o legislador se refere. Os dados são “[...] fatos 
brutos que, processados e organizados se convertem em algo inteligí-
vel, podendo ser deles extraída uma informação”34. Assim, a proteção 
legal cuidou de incidir tanto em relação àquele que recebe os dados 
como também para o que os manipula.

Um banco de dados representa, nessa ótica, um sistema inte-

32  Cf. COTS; OLIVEIRA, 2019; DIMOULIS; MARTINS, 2015.
33  Cf. BIONI, 2019; MACIEL, 2019.
34  BIONI, 2019, p. 36.
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grado que faz desde a coleta e armazenamento até a sua estruturação, 
o que possibilita compor a infomação35. Será a partir desse banco ou 
de vários deles que se realizam as interfaces entre inúmeras variáveis 
e fontes de uma mesma ou de diversas pessoas, fazendo-se combi-
nações que permitem compreender o perfil e, em última análise até 
mesmo interferir na tomada de decisões, a partir do agrupamento de 
dados pessoais, nas mais diferentes categorias36.

A fonte dos dados pode acontecer de diversas formas, dentre 
elas a partir de cadastros de consumo, o que torna possível identifi-
car aqui o seu titular, que neste caso será o fornecedor, que detem o 
poder de coleta, armazanamento e tratamento destes dados, o que 
o tornará também responsável pelo cumprimento das diretrizes fi-
xadas por lei para esta atividade. A seleção de dados para compor 
informações é aspecto fundamental à estruturação de formas eficien-
tes de comunicação, ou seja, de compartilhamento de experiências 
orientadas a modificar disposições iniciais de indivíduos, consolidar 
comportamentos ou impulsionar ações37.

Além disso, o fornecedor fica também o responsável pelo 
compartilhamento e a transmissão a terceiros, bem como pelo tempo 
que terá a sua disposição essses dados para realizar as mais diferentes 
variáveis de consulta38.

A edição do projeto de lei que culminou na aprovação da 
LGPD decorreu da necessidade de adequação do Brasil ao Regula-
mento Geral de Proteção de Dados (GPDR – General Data Protection 
Regulation) da União Europeia, que fixou como diretriz obrigatória, 
para aqueles que desejam manter relações comerciais com seus Esta-
dos membros, que também cumpram normas no mesmo sentido. E 
sendo estes países importantes parceiros comerciais do Brasil, daí a 
destaca a imprescindibildiade de adequação da realidade brasileira39.

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União 
Europeia é aplicável a todos os indivíduos e ao espaço econômico do 
bloco comercial europeu, regulamentando também a exportação de 
dados e tem como objetivo dar aos cidadãos e residentes formas de 
controlar os seus dados pessoais além de unificar o quadro regula-
35  Cf. MEDEIROS, TOMASI, 2010.
36  Cf. BIONI, 2019.
37  Cf. CHINEM, 2010.
38  Cf. BIONI, 2019; MACIEL, 2019.
39  Cf. COTS; OLIVEIRA, 2019; DIMOULIS; MARTINS, 2015.
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mentar europeu.
Todas essas medidas visam trazer aos consumidores, num 

primeiro estágio, a proteção do seu direito fundamental à privacida-
de. Contudo, nota-se a partir de fatos ocorridos, dos quais destaca-se 
a eleição do Presidente Trump, nos Estados Unidos, ou o Brexit, no 
Reino Unido, e a eleição do Presidente Jair Bolsonaro, no Brasil, que 
a manipulação de dados pessoais influenciou diretamente as pessoas 
em suas tomadas de decisões40.

Dentro das relações consumeristas, a ocorrência de manipu-
lação de dados ou mesmo seu uso para controle de demandas e pre-
ços não é novidade. A todo momento os consumidores são expostos 
ao bombardeio de notícias, informações e propagandas que podem 
influenciar diretamente na sua tomada de decisões quanto à aqui-
sição de produtos e serviços. Além disso, a exposição excessiva do 
consumidor à publicidade digital direcionada vem gerando, de outra 
banda, o superendividamento.

Por certo, a LGPD chega em boa hora para trazer uma re-
gulamentação da ativdiade do fornecedor que faz a coleta de dados, 
bem como para o tornar responsável pelo tratamento e manipulação 
das informações41.

O fornecedor, à partir da coleta de dados, deve responder 
pelo destino dado a eles, resposabilizando-se pela seu tratamento, 
compartilhamento e transmissão a terceiro, mesmo que o consumi-
dor não seja mais o seu cliente. Isso se deve ao fato de os dados fica-
rem permanentemente armazenados garantindo a formação de um 
perfil ao longo do tempo42.

Importa destacar que, atualmente, os dados dos consumido-
res, por vezes, são coletados sem autorização dos clientes, ou, ainda 
que a permissão de sua coleta aconteça, não há possibilidade de o 
consumidor dimensionar o seu uso para produção da informação 
ao longo do tempo, em razão das diversas combinações possíveis43. 
Produzido o dado, o consumidor não possui qualquer controle sso-
bre seu destino, sobre a informação produzida a partir dele e sobre a 
amplitude de pessoas e empresas que o poderão acessar.

Desta forma, uma norma regulatória que se pretenda efetiva 
40  Cf. BIONI, 2019.
41  Cf. COTS; OLIVEIRA, 2019; DIMOULIS; MARTINS, 2015.
42  Cf. MACIEL, 2019.
43  Cf. COTS; OLIVEIRA, 2019; DIMOULIS; MARTINS, 2015.
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deve considerar as diversas variações dentro deste quadro para traçar 
rumos abrangentes que vão demandar outros novos regulamentos 
complementares, diante da mutabilidade própria desta área, a fim de 
garantir ao indivíduo a proteção de seus dados e o controle sobre 
o fluxo de suas informações pessoais44. Dentro desta sociedade da 
informação, a norma preserva os dados pessoais como forma de ga-
rantir a preservação de direitos subjetivos e fundamentais.

Nesse sentido, os dados pessoais não só se caracterizam 
como um prolongamento da pessoa (subjetividade), mas, 
também, influenciam essa perspectiva relacional da pessoa 
(intersubjetividade). A proteção dos dados pessoais é instru-
mental para que a pessoa possa livremente desenvolver a sua 
personalidade45.

O tratamento dos dados, a partir da combinação, de forma 
anonimizada ou não pode causar um forte impacto na vida das pes-
soas, interferindo na tomada de decisões das mais variadas situações, 
criando cenários, nem sempre reais, para que passarão a ser reali-
dade para o consumidor46.. Ao mesmo tempo que uma informação 
pode ser utilizada para oferecer produtos a um público específico, é 
possível criar necessidades comunicar ações que impliquem práticas 
nocivas à sociedade, como comportamento antidemocráticos, hábi-
tos não saudáveis, dependência de produtos inseguros e criação de 
vulnerabilidades na segurança de informações bancárias, de saúde e 
vinculadas à vida privada.

Por isso a proteção normativa da LGPD responsabiliza, ini-
cialmente, o fornecedor que faz a coleta dos dados. Àquele que, ini-
cialmente, tem o primeiro contato com a informação, pouco impor-
tando sua produção, o tratamento ou a combinação realizados, cabe 
a responsabilidade pelos dados do consumidor porque esse será o 
fio condutor que pode levar ao abuso de direito que vai impactar 
na vida e no livre desenvolvimento da personalidade do indivíduo47.

Contudo, o controle que permitirá aos consumidores o co-
nhecimento a respeito do uso e da disponibilização de seus dados 

44  Cf. BIONI, 2019.
45  BIONI, 2019, p. 84.
46  Cf. COTS; OLIVEIRA, 2019; DIMOULIS; MARTINS, 2015.
47  Cf. MACIEL, 2019.
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pessoais e hábitos de consumo, contemporaneamente, só é viável por 
meio da utilização da tecnologia Blockchain.

A tecnologia Blockchain ainda causa bastante desconfiança 
àqueles que se recordam das oscilações das moedas virtuais entre 
2015 e 2017. Contudo, trata-se de sistema que permite segurança a 
transações comerciais e garante o anonimato entre seus participan-
tes, uma vez que se realiza a partir de criptografia descentralizada e 
dependente de todos os integrantes da rede para sua verificação48.

Os sistemas baseados nessa tecnologia se pautam na premis-
sa segundo a qual a validade de uma transação depende do reconhe-
cimento recíproco de todos os nós da cadeia. Problemas existente 
em um dos nós inviabilizam a própria formação e continuidade da 
cadeia de informações, que passa pela verificação pelos pares e eli-
mina a presença de instituições financeiras, cartórios e entidades 
certificadoras numa Blockchain pública49

Dentro de espaços criados pela tecnologia Blockchain, a 
autenticidade de uma transação deoende da análise da cadeia de 
assinaturas expressa no resultado final da cadeia. As informações a 
respeito da realização de uma transação podem ser visualizadas por 
qualquer indivíduo que acesse o livro de transações publicado na 
rede. Contudo, a consulta não disponibiliza dados acerca da pessoa 
que realiza uma aquisição ou venda50.

No caso das relações de consumo, por exemplo, o consumi-
dor poderia realizar negociações de modo seguro sem compartilhar 
dados como sua idade, telefone, gênero, cor, estado civil, numeração 
de documentos pessoais, dados bancários, ademais de outros que 
podem ser utilizados para traçar perfis de consumo e produzir toda 
sorte de informação a ser manipulada pelas corporações. Ao mesmo 
tempo, a empresa mantem a segurança de receber o valor pago pelo 
produto ou serviço vendido digitalmente.

Considerações finais

A pedra de toque desta lei reside na preservação de direitos 
fundamentais como a privacidade e a liberdade nuna sociedade do 

48  Cf. NAKAMOTO, 2008.
49  Cf. GREVE et al., 2018.
50  Cf. NAKAMOTO, 2008.
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algoritmo em que as pessoas, muitas vezes, desejam a exposição, e 
não conseguem se perceber senão através de redes sociais, numa so-
ciedade líquida. O desafio de proteger e impedir o uso e divulgação 
indevida dos dados, abrange não somente os negócios de institui-
ções brasileiras, mas também de todas as organizações nacionais ou 
estrangeiras, que ofertam produtos e/ou serviços. De igual modo, 
aquelas que monitoram o comportamento de titulares de dados pro-
venientes do Brasil, independente da nacionalidade ou local de resi-
dência de seus portadores.

Assim, além do direito fundamental à privacidade, deve-se 
ter em mente também que a interferência gerada pela manipulação 
dos dados pode também impactar nas escolhas do consumidor, o 
que acaba por comprometer sua liberdade, e em um cenário secun-
dário, até mesmo as estrutura do Estado Democrático de Direito. 
Com a possibilidade de manupular dados individuais e fazer com-
binações coletivas, tem-se acesso ao modo como o cidadão e, em 
última análise, o consumidor faz as suas escolhas. Isso descortina a 
sua hipervulnerabilidade, a demandar efetiva proteção.

A proteção dentro da sociedade do algoritmo é um evolução 
do direito à privacidade que vem delineada a partir de outras liber-
dades e direitos, como a liberdade de expressão, de acesso à informa-
ção e de não discriminação, “em última análise, trata-se da própria 
capacidade de autodeterminação”51.

Nesta senda, a proteção à privacidade representa a proteção 
à democracia, além da observância aos princípios constitucionais da 
ordem econômica e deve ser alocado em uma nova espécie do rol 
aberto dos direitos da personalidade.

A hipervulnerabilidade do consumidor se agrava quando 
analisada dentro do cenário da internet das coisas, que representa 
a interconexão digital de objetos cotidianos com a rede mundial de 
computdores a permitir facilidades, mas também a se apropriar de 
dados sobre a rotina, saúde, perfil educacional e sociocultural dos 
consumidores.

A LGPD, ao dispor acerca do princípio da transparência, o 
correlaciona à prestação de informações claras, precisas e facilmente 
acessíveis; a serem prestadas ao consuidor, que lhe permitam melhor 
avaliar o cenário para tomada de suas decisões, sendo seu objetivo 

51  BIONI, 2019, p. 92.
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final a redução da desigualdade na relação consumidor e fornecedor. 
Esse proceder pode beneficiar, num primeiro momento, consumi-
dor e a própria sociedade52. Mas a relação com os pricípios da boa-fé 
e da confiança, do dever de cooperação, lealdade, e da coduta proba 
precisa ser auxilidada por soluções que envolvam também o uso da 
tecnologia.

Por todas as questões alinhavadas a regulamentação norma-
tiva que entrará em vigor no próximo ano será um passo importante 
nesta seara tão complexa que envolve a sociedade do algoritmo. A 
lei deu um importante passo nesse sentido, para proteção do consu-
midor hipervulnerável diante da manipulação dos seus dados pelo 
fornecedor. Mas, se será suficiente, é um questionamento que há de 
pairar pelos próximos anos.

Em tempos de manipulação de toda sorte de dados para 
alcançar objetivos comerciais e antidemocráticos, acredita-se que 
a ampliação de ferramentas de controle descentralizado de dados, 
como a tecnologia Blockchain, deva ser alternativa considerada pelo 
legislador e estimulada enquanto forma de solução de problemas 
que se agravam com o uso descontrolado da rede mundial de com-
putadores.
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 O direito constitucional à 
adoção: uma análise do Cadastro 

Nacional de Adoção no Brasil 

The constitutional right to adoption: an analysis of 
the National Adoption Registry in Brazil

Maria Izabel de Melo Oliveira dos Santos1

Luciano Pineli Chaveiro2

Resumo:
Campo de Estudo – O processo de adoção tem sido apre-

sentado como um mecanismo ineficaz para a efetivação constitu-
cional de inserção das crianças e adolescentes que estão disponíveis 
para adoção. A revisão do processo é necessária para que os direitos 
constitucionais sejam garantidos. Objetivo – Compreender o pro-
cesso de adoção e as dificuldades para sua efetivação, os motivos 
que provocam a morosidade do processo, o Cadastro Nacional de 
Adoção e os danos irreparáveis as crianças e adolescentes disponí-
veis provocadas por esta morosidade. Método – Através do método 
indutivo, serão analisadas as diversas propostas com a investigação 
histórica e filosófica, por meio de revisão de literatura e jurispruden-
cial. Resultados – O levantamento literário e jurisprudencial irá con-
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siderar a constitucionalização do direito da criança e do adolescente, 
as relações familiares e a preservação da integridade do indivíduo. 
Conclusão – A efetivação do processo de adoção nova ferramentas, 
facilitando a construção de laços afetivos e minimizando a demora 
no processo de adoção, sem deixar de lado o cuidado com a imagem 
e a formação do menor, trazendo eficácia às garantias constitucio-
nais de 1988.

Descritores: Família; Adoção; Processo de Adoção; Garan-
tias; Morosidade.

Abstract

Field of Study - The adoption process has been presented as 
an ineffective mechanism for the constitutional effectiveness of the 
insertion of children and adolescents who are available for adoption. 
Reviewing the process is necessary for constitutional rights to be 
guaranteed. Objective - To understand the adoption process and the 
difficulties for its implementation, the reasons that cause the slow 
process, the National Adoption Registry and the irreparable damage 
to the children and adolescents available caused by this delay. Meth-
ods - Through the inductive method, the various proposals will be 
analyzed with historical and philosophical research, through litera-
ture review and jurisprudence. Results - The literary and jurispru-
dential survey will consider the constitutionalization of the rights of 
children and adolescents, family relationships and the preservation 
of the integrity of the individual. Conclusion - The implementation 
of the process of adopting new tools, facilitating the construction 
of affective bonds and minimizing the delay in the adoption pro-
cess, without neglecting the care with the image and the formation 
of the minor, bringing effectiveness to the constitutional guarantees 
of 1988.

Keywords: Family; Adoption; Adoption Process; Warran-
ties; Slowness.

Introdução
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O texto constitucional brasileiro, em seu artigo 227, confere 
a todos os infanto-juvenis o direito à convivência familiar. O tex-
to constitucional ainda acrescenta que elas deverão ser colocadas a 
salvo de toda negligência, discriminação e opressão. Destarte, nesse 
sistema garantista em que os reconhece como titulares de direito, 
abre-se espaço para exigir do Estado o cumprimento do seu papel 
com vista a garantir o convívio familiar a esses sujeitos de direito 
(DIÓGENES, 2018). 

Seguindo as diretrizes constitucionais, a Lei nº 8.069/1990 
denominada Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu 
artigo 3º reforça que a criança e o adolescente gozam de todos os di-
reitos fundamentais, cabendo-lhes proteção integral de modo a lhes 
permitir desenvolvimento mental, moral espiritual e social sem dis-
criminação de nascimentos, de situação familiar, de idade, de sexo, 
de raça, de etnia ou de cor, de religião ou de crença, de deficiência, de 
condição pessoal de desenvolvimento e de outros aspectos.

Desta forma, não resta dúvida que de acordo com os dispo-
sitivos legais vigente a convivência familiar se concentra no âmbito 
de prioridade absoluta; sendo um direito fundamental que não pode 
ser negligenciado, reduzido ou desprezado.

Uma das formas desse direito ser exercido é adoção.
No entanto, a adoção no Brasil tem sido tema de reflexão 

e discussão, pois o processo de adoção tem sido apresentado como 
um mecanismo ineficaz para a efetivação constitucional de inserção 
das crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção em 
abrigos.

O processo de adoção, que deve estar alicerçado nos prin-
cípios constitucionais de proteções à criança e ao adolescente tais 
como o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio do 
melhor interesse do menor, tem demonstrado ineficiência e lenti-
dão, não cumprindo com a sua função. A função social da família 
como fim em si mesmo, objetiva atender aos anseios sociais de feli-
cidade e realização, visto que a família continua sendo a célula base 
da sociedade. 

Nessa esteira é necessário repensar o processo de adoção 
como hoje está constituído, institucionalizado e legislado, pois é 
moroso, tormentoso, burocrático e difícil para as partes envolvidas. 
A revisão do processo de adoção, hoje desgastante e desestimulante, 
é necessário para que os direitos constitucionais sejam garantidos. 
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Nesta revisão, é necessário avaliar o Cadastro Nacional de Adoção 
(CNA) e o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA) im-
plantados no Brasil a mais de 10 anos. 

Analisando os números apresentados pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) verifica-se que que nos primeiros três anos, mais 
de 3 mil adoções foram realizadas no país, mas esse número tem 
caído com o passar do tempo. Devido à queda no número de ado-
ções um novo sistema começou a ser testado em 2018 ano em duas 
cidades do interior do Espírito Santo, Colatina e Cariacica, e passou 
a ser implementado em cidades maiores como São Paulo. 

Neste novo modelo, busca-se aproximar as crianças dos can-
didatos a pais, quebrando estereótipos, e possibilitando a aproxima-
ção entre as partes, inclusive com a possibilidade de os pais verem 
fotos da criança que foi selecionada através do cadastro. No entanto, 
as demais etapas continuarão sendo exigidas no processo adotivo 
com o escopo de minimizar problemas após o acolhimento, como 
de devolução de crianças. 

No sistema anterior, mas ainda vigente, o candidato a pai ou 
mãe adotivo não pode ter contato com o menor disponível à adoção, 
ficando a cargo do CNA a colocação do menor na família de acordo 
com o cadastro realizado. Apesar da devolução ter sido apontado 
como grande problema para a adoção, o baixo número de crianças 
adotadas reflete o distanciamento do sistema provocado pelo CNA. 

Esse descompasso é um dos fatores que mais contribuem 
para que o número de crianças em abrigos só cresça no país. Hoje, 
são cerca de 8 mil crianças aptas para adoção e o número de pais na 
fila para adotar é cinco vezes maior. Por sua vez, pesquisas apontam 
que as exigências dos pais mostram que ainda há uma idealização da 
adoção, o que atrapalha o processo adotivo e impede que os candi-
datos tenham experiências com crianças que inicialmente não estão 
dentro do perfil desejado.

Jubé (2018) reforça a ideia de seletividade no cadastro de 
adoção. Ele informa que a maioria dos adotantes buscam crianças 
com idade igual ou inferior a 3 anos, do sexo feminino e de cor clara. 
Conclui que tais predileções se mostram excludentes e não têm cor-
respondência com a realidade do perfil das crianças cadastradas no 
Cadastro Nacional de Adoção, uma vez que a maior demanda está 
entre os jovens que não se encaixam nas características eleitas pelos 
interessados. 
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Para embasar o trabalho, revisita-se a literatura, reunindo 
como principais expoentes: Ivy Campista Campanha de Araújo, que 
discute a adoção tardia sob a perspectiva da criança; Carla Marques 
Diógenes, que trata da destituição do poder familiar e suas implica-
ções, inclusive o direito de convivência familiar; Kátia Regina F. L. 
A. Maciel, que aborda o direito ao convívio familiar e regras gerais 
acerca de famílias substitutas com enfoque para guarda e tutela; e, 
Galdino Augusto Coelho Bordallo, que discute fatores alusivos  à 
adoção.

A análise contemplará, quanto à finalidade, a pesquisa des-
critiva sob a abordagem qualitativa-quantitativa; e, quanto ao proce-
dimento, a pesquisa bibliográfica e a coleta de dados. Nesse sentido, 
uma varredura nos relatórios estatísticos de outubro de 2019, dispo-
níveis ao acesso público no Cadastro Nacional de Adoção, será rea-
lizada para a obtenção de dados vinculados às opções dos adotantes 
e às características dos infantes quanto à idade, ao gênero, à raça, à 
problemas de saúde crônicos e à existência de fratrias. Também será 
realizado o exame de livros, de artigos e de dissertações alusivos ao 
tema em conexão com a legislação pertinente, em especial a Cons-
tituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

1. O direito a convivência familiar

A convivência familiar é um direito fundamental de extra-
ção constitucional e é relevante para a promoção do desenvolvimen-
to biopsicológico e sociocultural das crianças e dos adolescentes. 

1.1. Garantias e Princípios Constitucionais

O amadurecimento da sociedade quanto à concepção do que 
é ser criança com toda a peculiaridade dessa fase da vida somado aos 
avanços das ciências médicas, jurídicas, pedagógicas e psicológicas 
no século XX, requisitou o reconhecimento do menor como sujeito 
de direito em condição especial de desenvolvimento e a respectiva 
formulação desses direitos (MARCÍLIO, 1998). 

A Constituição Federal de 1988 alinhou-se a essas deman-
das e, ainda, nos artigos 227, 228 e 229, tomou como pilares, para 
guiar os referidos direitos, a doutrina da proteção integral, o prin-
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cípio da prioridade absoluta e o princípio do melhor interesse do 
menor (LOPES, 2012). Em plena sintonia com esses pilares, promul-
gou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, consistente em mi-
crossistema aberto de regras e princípios com vista a regulamentar e 
dar efetividade à norma constitucional (AMIN, 2018).

O princípio da proteção integral tem caráter de política 
pública e possui prioridade absoluta. Para sua efetivação, o texto 
constitucional (art. 227) reclama responsabilidade tripartite, envol-
vendo a família, a sociedade e o Estado. A reivindicação da família 
se justifica, principalmente, porque é nesse meio que a criança tem 
suas primeiras interações pessoais e permanece durante seu perío-
do peculiar de desenvolvimento. Assim, importa requerer de seus 
membros cuidado, orientação e transmissão de valores para com os 
infantes com vista a propiciar-lhes a formação de personalidade sa-
dia (DIÓGENES, 2018).  

A atuação da sociedade se substancializa pela comunidade, 
parcela mais próxima das crianças e dos adolescentes, pelos órgãos 
representativos, como o Conselho Tutelar, pelas organizações não 
governamentais, pelas Igrejas, entre outras instituições. Esses entes 
são responsáveis pelo resguardo, com prioridade absoluta, dos di-
reitos fundamentais dos menores, principalmente porque, devido à 
proximidade, possuem melhores condições de identificar violação 
a direitos ou comportamentos da criança ou do adolescente que 
podem pôr em risco ou prejudicar o seu desenvolvimento (AMIN, 
2018).

 Em que pese a responsabilidade da família e da sociedade, 
ao Estado competiu maior obrigação nesse mister de efetivação dos 
direitos dos menores. Não poderia ser diferente porque ele é o ente 
mais dotado de instrumentos e de recursos para tal propósito. 

Diante desse quadro, depreende-se que a responsabilidade 
tripartite tem como papel essencial a soma de esforços de cada umas 
das entidades envolvidas para que as crianças e os adolescentes te-
nham os seus direitos assegurados com prioridade absoluta, entre 
eles, a necessária convivência familiar de modo a potencializar o seu 
desenvolvimento biopsíquico e sociocultural de maneira equilibra-
da. 

Já o princípio da prioridade absoluta, está positivado no or-
denamento jurídico, devendo ser priozirado políticas, planos, pro-
gramas e serviços que atendam às especificidades da primeira infân-
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cia, visando garantir desenvolvimento integral das crianças (AMIN, 
2018).

Consoante Custódio e Reis (2017, p. 649-650), o princípio da 
prioridade absoluta está assentado no fato de que os menores “ainda 
não atingiram o desenvolvimento físico, psíquico, mental, afetivo e 
espiritual; não conhecem de modo pleno seus direitos; não dispõem 
de meios para suprir suas necessidades básicas; e não tem condições 
de defender eficazmente os seus interesses e os seus direitos”. Ade-
mais, a maior vulnerabilidade do ser humano se encontra nessa fase 
de desenvolvimento e requer tratamento especial para que os aspec-
tos biopsicológicos e socioculturais transcorram bem (DIAS, 2016).

O princípio em questão garante a primazia em favor dos in-
fanto juvenis quanto aos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à convivência familiar, à cul-
tura, à liberdade, entre outros. Essa primazia também é estabelecida 
em todas as esferas de interesse do menor, como a judicial, a extra-
judicial, a administrativa, a social e a familiar, e não cabe indagações 
quanto a qual interesse tutelar na ocorrência de conflitos com outros 
titulares, posto que a preferência para o menor já foi materializada 
pela sociedade via legislador constituinte (AMIN, 2018).

O princípio do melhor interesse do menor está positivado 
no ordenamento jurídico, de acordo como o art. 100, parágrafo úni-
co, inc. IV, do ECA, e tem como cerne a primazia das necessidades 
(interesses) dos infantes em detrimento de outros interesses confli-
tantes (CUSTÓDIO; REIS, 2017). Portanto, diante do caso concreto, 
tal princípio deve imperar sobre as circunstâncias fáticas e as jurí-
dicas de modo a garantir a observância dos direitos fundamentais 
titularizados pelos menores (AMIN, 2018).

Por esse prisma, a decisão que resguardar os direitos funda-
mentais sem subjetividade do intérprete estará em consonância com 
o princípio em comento, pois o melhor para os menores é o que de 
forma objetiva atende a sua dignidade como pessoa em condição 
especial de desenvolvimento (AMIN, 2018).

Acrescenta-se que o princípio do melhor interesse do menor 
é aplicável como critério de interpretação e de orientação de leis e de 
práticas não positivadas. Ele vincula tanto o poder público como a 
sociedade quando se trata de ações que envolvam crianças e adoles-
centes (CUSTÓDIO; REIS, 2017).
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1.2. A Convivência Familiar 

Em decorrência da adoção da doutrina da proteção integral, 
novos direitos passaram a compor a legislação nacional em prol do 
menor, como o direito à convivência familiar e comunitária. Outro-
ra, quando os diplomas legais vigentes tratavam da colocação em lar 
substituto, visavam, tão somente, à regularização de uma situação 
considerada “irregular” juridicamente sem qualquer vínculo com a 
possível garantia do direito do menor de convívio familiar (LOPES, 
2012).

A Constituição Federal de 1988 traz como direito funda-
mental titularizado por crianças e adolescentes, entre outros, o di-
reito à convivência familiar (DIÓGENES, 2018). Especificamente, 
no artigo 227, caput, ela preceitua que é dever da família, da socie-
dade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à convivência familiar. 

Nesse sentido de assegurar a convivência familiar, o ECA, 
no artigo 19, explicita que as crianças e os adolescentes têm direito 
de serem criados e educados no seio de sua família e, excepcional-
mente, em família substituta, devendo o ambiente ser capaz de pro-
mover o seu desenvolvimento integral. 

A convivência familiar busca garantir de uma convivência 
harmoniosa do infantojuvenil no seio de sua família, precipuamen-
te a família de origem, com vista a propiciar-lhe pleno e sadio de-
senvolvimento da personalidade e do exercício das funções sociais. 
Como todo ser humano vive em sociedade, a família exerce o papel 
inicial de preparação do indivíduo para esse espaço maior. Sem dú-
vida, nela as primeiras relações interpessoais são deflagradas e os 
sentimentos, os valores éticos e os valores morais são desenvolvidos 
a fim de conformar a personalidade. Tudo isso possibilita a convi-
vência em sociedade. Ela é necessária ao homem porque ele é um ser 
gregário (LOPES, 2012).

De acordo com Lopes (2012), a convivência familiar é fun-
damental para a formação da personalidade e para a manutenção da 
integridade psíquica da criança, principalmente porque, nos primei-
ros anos de vida, tanto a figura paterna como a materna assumem 
importância como modelos de referência para a criança. Posterior-
mente, em interação com outros espaços, como a escola e outros am-
bientes sociais, o desenvolvimento da personalidade e a construção 
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da identidade serão apenas complementados pela influência de ou-
tras pessoas.

No entanto, caso ocorra a interrupção do vínculo familiar, 
há a previsão de acolhimento familiar e o acolhimento institucional, 
mecanismos protetivos e, em tese, temporários, uma vez que perdu-
ram até a inserção do menor no seio familiar.

O acolhimento familiar possui caráter provisório e excep-
cional de colocação do infante sob a guarda de família cadastrada 
em programa de acolhimento familiar. Não deve ser confundido 
com a adoção, que suspende definitivamente o poder familiar e é 
irrevogável. As situações demandantes desse instituto são geradas 
quando os menores de 18 anos não podem ou não devem perma-
necer com os seus genitores e quando não existem familiares ou eles 
não podem assumir a guarda (MACIEL, 2018).

Esse instituto também é nominado pela doutrina como fa-
mílias de apoio, casais hospedeiros, casas lares, creche domiciliar, lar 
vicinal e outros. Sua finalidade é servir como mecanismo de transi-
ção para a reintegração familiar e, na impossibilidade, para coloca-
ção em família substituta (art. 101, VIII e § 1º, ECA).  Trata-se de 
uma medida protetiva que recebe incentivo financeiro (art. 34 e art. 
260, § 2º, do ECA e art. 227, § 3º, VI, CF/1988) (MACIEL, 2018).

A família acolhedora tem como função vincular-se afetiva-
mente às crianças e aos adolescentes atendidos e contribuir para a 
construção de um ambiente familiar, evitando competir ou desvalo-
rizar a família de origem ou substituta. O objetivo do serviço de aco-
lhimento não deve ser o de ocupar o lugar da família da criança ou 
adolescente, mas o de contribuir para o fortalecimento dos vínculos 
familiares no sentido de favorecer o processo de reintegração fami-
liar ou o encaminhamento para família substituta, de acordo com o 
caso (MACIEL, 2018).

Outra medida de proteção é o acolhimento institucional, 
caracterizado pela provisoriedade e excepcionalidade, cuidando de 
casos em que a criança e o adolescente são retirados da família em 
virtude de grave violação a seus direitos (negligência, abusos físicos, 
sexuais ou psicológicos, abandono, etc.). Nesse caso, o dirigente da 
entidade é equiparado a guardião do menor, tornando seu responsá-
vel legal enquanto ele permanecer acolhido (MACIEL, 2018).

O acolhimento institucional deve funcionar como um es-
paço em que se dá atenção às especificidades das necessidades das 
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crianças e dos adolescentes até que seja oportunizada sua convivên-
cia familiar mediante reinserção na família biológica ou inserção em 
família substituta por adoção (ARAÚJO, 2017). Ainda assim, preju-
ízos aos seres em condição especial de desenvolvimento são visua-
lizados. Contudo, esse recurso é um dos instrumentos disponíveis 
ao Estado para estancar o risco impingido pela própria família ao 
menor, consistente no grave rompimento da segurança a que todo 
lar deve ter e na necessidade de se acudir a criança/adolescente com 
a máxima urgência (DIÓGENES, 2018).

Em consonância com os aspectos da provisoriedade e da 
excepcionalidade, o ECA prevê o prazo máximo de 18 meses para 
a permanência dos acolhidos na instituição (art. 19, § 2º), salvo se 
comprovada necessidade que se alinha ao superior interesse do me-
nor, devendo estar fundamentada pela autoridade judiciária. 

Diante de todo esse contexto delineado, reforça-se que o 
direito à convivência familiar da criança e do adolescente, de acor-
do com a inteligência legal, deve ser efetivado no seio da família de 
origem. Não sendo possível, recorre-se à família extensa, pautando-
-se nos critérios de afinidade e de afeto. Se ainda não for possível, 
cumpre recorrer à adoção para que os infantes possam desfrutar do 
seu direito de convivência familiar. Notadamente, o tempo de per-
manência em acolhimento há de ser passageiro, sob pena de não lhes 
garantir o nobre direito em questão.

2. A adoção

A adoção tem interfaces com várias áreas do conhecimen-
to, tais como a psicologia, as ciências sociais, a jurídica, as políticas 
públicas, e ainda conta com múltiplos institutos inerente e corre-
lato. Devido a impossibilidade de abranger todos os seus aspectos, 
tendo em vista a abrangência retro mencionada, faz-se um recorte 
dos aspectos reputados mais relevantes para sua compreensão e para 
subsidiar o alcance do objetivo desta pesquisa.

A adoção é a colocação, em grau definitivo, da criança e/ou 
do adolescente em uma família que lhe é estranha. A premissa para 
sua ocorrência é o rompimento incisivo dos laços do menor com a 
família de origem, uma vez que a inteligência legal conferiu à adoção 
caráter excepcional por priorizar a família natural, sendo preterida 
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somente quando forem esgotadas todas as possibilidades de nela ser 
inserido o infante (ASSIS NETO; JESUS; MELO, 2019).

Tartuce (2018) informa que, em direito de família, a ado-
ção é um dos institutos que mais sofreu alterações estruturais e fun-
cionais diante da existência de várias leis regulamentadoras, como 
o Código Civil de 1916, posteriormente o Código Civil de 2002, o 
Código de Menores (1979), o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(1990) e a Lei Nacional da Adoção (2009).

A finalidade clássica da adoção, centrada na satisfação do 
interesse dos adotantes que não podiam ter filhos de forma natural, 
cedeu lugar para uma concepção voltada para o adotando que reside 
no fato de dar uma família a quem não possui. Passa-se para uma 
visão assistencialista e protecionista da adoção de modo a garantir 
o direito à convivência familiar da criança e do adolescente (BOR-
DALLO, 2018).

Notadamente, entre as modalidades de família substituta, a 
adoção alcança o maior grau de completude, pois insere o infantoju-
venil em um novo núcleo familiar com todos os atributos do poder 
familiar, recepcionando a criança como membro da família por la-
ços de afeto e comportando maior proteção integral (BORDALLO, 
2018).

Para que a adoção possa se efetivar é necessário o preen-
chimento de alguns requisitos como: de diferença mínima de idade 
entre adotante e adotando, de estabilidade familiar, de consentimen-
to dos genitores, de concordância do adotando e de vantagens reais 
para a criança (BORDALLO, 2016).

A estabilidade familiar é uma exigência disposta no art. 42,  
§ 2º, do ECA. Bordallo (2018), entende que a estabilidade vai além 
de conceitos de situação financeira e de relacionamento. Dessa for-
ma, não se pode trabalhar com regras prontas em matéria de direito, 
cabendo à equipe interprofissional, em cada caso, avaliar e demons-
trar, por meio de elementos de convicção, a estabilidade da família 
individualmente.

Como a adoção rompe os vínculos familiares originários e 
não se deve perder de vista o princípio do melhor interesse do me-
nor, as vantagens dessa medida para o adotando devem ser palpáveis, 
sem prejuízo de o Poder Público certificar-se da presença de afeto 
para a assunção de um filho. Ressalta-se que questões patrimoniais 
não figuram no plano principal, embora não sejam dispensáveis, 
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mas, sim, a existência de um lar promissor para o desenvolvimento 
integral do menor (BORDALLO, 2018). Inclusive, essa aferição de 
afeto é um dos motivos de o ato da adoção ser personalíssimo, sendo 
vedada a adoção por procuração, conforme art. 39, § 2º, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (BORDALLO, 2018).

2.1. O Cadastro Nacional de Adoção e sua extinção

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 50, 
determina a manutenção de cadastro dos infantes passíveis de ado-
ção e dos adotantes em cada comarca ou juízo, com a criação e im-
plementação desses dados em sistemas de âmbito estadual e nacio-
nal. 

No âmbito nacional, a Corregedoria Nacional de Justiça 
(CNJ), em 29 de abril de 2008, implantou o Cadastro Nacional de 
Adoção (CNA). O CNA é uma ferramenta digital, objetivando, pre-
cipuamente, auxiliar os magistrados das varas da infância e da juven-
tude na condução de processos de adoção do país. O sistema conta 
com dados dos perfis de crianças e de adolescentes e dos perfis dos 
pretendentes a adotar e, ainda, possibilita o cruzamento desses da-
dos em prol da detecção de combinações favoráveis para otimização 
do trâmite de adoção, ainda que se estenda a indivíduos de regiões 
geograficamente diferentes.

No cadastro, além das crianças aptas à adoção, serão inscri-
tos os pretendentes habilitados sem preterição da ordem sequencial, 
salvo as permissões legais para quebra da ordem. Eles receberão cer-
tificado de habilitação e aguardarão uma criança que se encaixe nos 
parâmetros por eles indicados. Os que manifestarem interesse pela 
adoção de menores portadores de necessidades especiais e grupos 
de irmãos terão prioridade no cadastro. No caso de surgimento de 
crianças que não encontrem interessados no cadastrado nacional, 
elas serão encaminhadas à adoção internacional, conforme discipli-
na o parágrafo 10, art. 50, do ECA (BORDALLO, 2018).

A competência para alimentar o cadastro local e para trans-
mitir esses dados ao cadastro nacional é do Poder Judiciário Estadu-
al. As corregedorias dos Tribunais de Justiça dos estados estão aptas 
ao acesso das informações do CNA e estão incumbidas de cadastrar 
as varas da infância e da juventude sob suas jurisdições e de fornecer 
senhas para que os magistrados possam acessar e operar o sistema.
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Depreende-se, como finalidade do cadastro, a publicidade 
acerca das pessoas cadastradas e a demonstração da imparcialidade 
estatal, uma vez que os pretendentes são convocados consoante à 
ordem de habilitação e pessoas interessadas, mas não cadastradas, 
estão impedidas da prática desse ato. Inclusive o 1º do art. 13 do 
ECA determina que todas as gestantes e mães que desejam entregar 
o filho para adoção sejam encaminhadas pela equipe de apoio para a 
vara da infância e juventude de modo a preservar a ordem dos pre-
tendentes e evitar a “adoção à brasileira” (BORDALLO, 2018).

Ensejando a racionalização e aprimoração dos bancos de 
dados alusivos ao acolhimento e à adoção dos infantojuvenis, con-
tudo preservando o regramento legal quanto à ordem de preferên-
cia, alimentação dos dados, entre outros fatores, o CNJ, mediante a 
Resolução nº 289/2019, implantou o Sistema Nacional de Adoção 
e Acolhimento (SNA), unificando Cadastro Nacional de Adoção 
(CNA) e o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA). De 
acordo com o art. 6º, § 1º, do normativo, a disponibilidade para con-
sulta do CNA se entenderia até 12 de outubro de 2019, e, consoante 
§ 2º, a sua extinção sucederia a conclusão de migração de dados. 

A nova plataforma traz como inovação um sistema de aler-
tas para acompanhamento de prazo quanto ao acolhimento e quanto 
ao processo de adoção dos infantes pelos juízes e pelas corregedo-
rias, tendo em vista maior celeridades nos deslindes procedimentais 
e processuais e maior controle dos atos (Novo sistema de adoção e 
acolhimento é realidade no país, CNJ, 2019, online).

Além dos alertas, conta com uma visão holística do processo 
desde a entrada dos dados da criança no sistema de proteção (aco-
lhimento) até a saída por meio de adoção ou reintegração familiar. 
Conta, outrossim, com a realização de busca de famílias para os me-
nores em qualquer lugar do país (Novo sistema de adoção e acolhi-
mento é realidade no país, CNJ, 2019, online).

Em que pese as novas configurações de dados trazidas pelo 
SNA, depreende-se maiores dificuldades para se extrair os dados 
estatísticos nacionais quanto à adoção, uma vez que o novo siste-
ma não dispões de uma ferramenta para gerar dados consolidados 
nacionalmente dos relatórios estatísticos em uma consulta pública. 
Como ainda é possível realizar pesquisa no CNA e os dados disponí-
veis são da primeira quinzena de outubro, este trabalho aterá à aná-
lise dos relatórios extraídos dessa fonte de pesquisa em detrimento 
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do SNA (Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, CNJ, online).

3. Adoção seletiva

Os relatórios estatísticos do CNA de outubro de 2019 de-
monstram a discrepância entre o perfil predileto dos adotantes e 
perfil preterido de crianças. No entanto, antes de adentrar no perfil 
de predileção, cumpre realizar breve análise do perfil dos adotantes 
e, ainda, verificar se os resultados apresentados não se fundaram em 
análise do perfil dos pretendentes internacionais, uma vez que se de-
seja verificar o comportamento das adoções brasileiras em relação 
ao perfil dos adotantes nacionais. Ademais, no relatório estatístico 
internacional do CNA, constavam apenas 211 candidatos em outu-
bro de 2019, o que não tem sequer o condão de gerar impacto signi-
ficativo em uma análise geral do perfil dos interessados.   

3.1. Perfil dos Adotantes

Conforme pesquisa realizada em 1996, o perfil dos adotan-
tes consignava 91% de pessoas casadas e com idade de aproximada-
mente 40 anos. Também foi verificado que a motivação dos adotan-
tes está concentrada nos seguintes fatores: 29% esterilidade; 16,34% 
desejo de ajudar uma criança; 9,71% acolhimento de filhos de paren-
tes; 9,80% desejo sempre existiu; 6,54% aparecimento inesperado de 
uma criança; 9,71% ocorrência de sentimentos de compaixão, soli-
dão e afeição pela criança; 3,72% morte de um filho natural; 2,61% 
escolha do sexo da criança, entre outros (CAMARGO, 2005).

Verifica-se que em regra a motivação vai de encontro ao me-
lhor interesse da criança, sobretudo, de encontro com todo o arca-
bouço constitucional e legal que foi construído de forma a colocar 
a criança no centro do direito de convivência familiar e, ainda, com 
prioridade absoluta. Para que essa situação seja dissuadida e ocorra 
mudança cultural em prol do menor no processo de adoção, cabe 
ao Poder Público desenvolver mecanismos de conscientização e de 
despertamento da sociedade para a situação. 

3.2 Perfil dos possíveis adotados
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De acordo com os relatórios do Cadastro Nacional de Ado-
ção, extraídos do site CNJ em 31 dezembro de 2019 e que reporta os 
dados de outubro de 2019, constam 9.462 crianças disponíveis para 
adoção. Destaca-se que a maioria das crianças são pardas (49,61%), 
possuem irmão (54,86%) e são do sexo masculino (53,06%). Além 
disso, têm-se 2.424 crianças com algum problema de saúde, como 
HIV, deficiência física ou mental.

Embora o número de pretendentes nacionais esteja na or-
dem de 46.091, sobressaindo significativamente o número de crian-
ças disponíveis para adoção (9.492), diversas crianças ficam à mar-
gem do exercício do direito de convivência familiar, pois os perfis 
das crianças disponíveis e os perfis prediletos dos interessados em 
adotar não são compatíveis.

Araújo (2017) apresenta o entendimento de que a idade 
avançada é o maior obstáculo para a adoção, superando os parâme-
tros de cor da pele, de doença e de gênero. A preferência dos adotan-
tes concentra-se em crianças com menor faixa etária, com destaque 
para a idade de três anos, cujo o percentual se elevou em relação às 
demais idades. A partir de onze e até 17 anos, depara-se com in-
suficiência de pretendentes para atender a demanda de crianças, 
principalmente porque cerca de 83,46% dos interessados não acei-
tam crianças com idade superior a 6 anos. Dessa forma, atendo-se 
somente à variável idade sem o acréscimo de problemas de saúde, 
gênero, possuir/ não possuir irmãos, etc., verifica-se que 75% das 
crianças de 11 a 17 anos não serão adotadas pelo fato de não se en-
contrarem na margem de idade requerida pelos interessados.   

Essa preferência vigora à contrassenso da disposição legal, 
haja vista que no seio da doutrina de proteção integral as necessida-
des das crianças devem ser privilegiadas e não a vontade dos ado-
tantes. Além do mais, o propósito primordial de se ter um filho deve 
ser ele mesmo, independentemente de suas características. Contudo, 
não há como obrigar alguém a adotar, pois trata-se de iniciativa de 
cunho pessoal, regada pelo desejo responsável de cuidado e de amor 
(BORGES, 2018).

Por outro lado, a morosidade no trâmite de adoção, no to-
cante à disponibilização dos jovens e crianças, também é um difi-
cultador para o processo (DIAS, 2016). A morosidade processual, 
provocam o envelhecimento das crianças que entram no perfil que 
menos interessa aos adotantes; de outro, o número de interessados 
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sob o crivo da desmotivação se eleva, ainda mais com as técnicas 
modernas para realização do desejo de maternidade/paternidade, 
como a reprodução assistida.

A Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ) realizou uma 
pesquisa em 2015 para verificar a duração dos processos relaciona-
dos à adoção. Constatou-se tempo médio de duração dos processos 
de medidas protetivas ou de destituição do poder familiar de 1.439 
dias para o Centro-Oeste, de 268 dias para o Nordeste, de 1.561 para 
o Norte, de 1.193 para o Sudeste e de 1.539 para o Sul. Converten-
do esses prazos em anos, excetuando o Nordeste, eles ultrapassam a 
margem de três anos para o deslinde processual.

No que tange à duração dos processos de destituição do po-
der familiar, depreende-se descumprimento do prazo máximo legal 
de 120 dias para conclusão do procedimento (art. 163 do ECA). No 
caso do Centro-Oeste, há uma extrapolação de 1099%, sendo su-
perada apenas pelo Norte (1201%) e pelo Sul (1183%). Essa moro-
sidade no trâmite processual não é atributo exclusivo do processo 
de destituição do poder familiar, pois afeta o próprio processo de 
adoção, processos de habilitação dos candidatos e outros processos 
relacionados à adoção. Isso culmina na permanência da criança por 
vários anos à espera do convívio familiar em instituição de acolhi-
mento, cujo prazo máximo, concernente art. art. 19, § 2ª, ECA, não 
deve ultrapassar 18 meses.

Diversas crianças adentram na instituição de acolhimento 
ainda muito novas devido a várias circunstâncias que podem dar 
causa à suspensão ou perda do poder familiar. Contudo, a destituição 
do poder família é relegada para priorizar as tentativas de reinserção 
do infante na família natural. Com isso, muito tempo é demandado 
e, quando se chega ao fim do processo, a chance de o menor ser ado-
tado foi ceifada ou drasticamente reduzida porque ele adentrou em 
faixa etária não desejável pelos adotantes (DIÓGENES, 2018).

Não se pretende defender a tese de destituição do poder fa-
miliar sem prévia tentativa de reinserção, sem que o Estado conceda 
suporte à família com fulcro no saneamento da situação conflituosa 
e sem a concessão do contraditório e da ampla defesa. No entan-
to, esse percurso legítimo não deve consumir tanto tempo como se 
observa nesses processos, que nem sempre se sustenta na busca de 
reinserção familiar, apegando-se, por exemplo, à morosidade na ci-
tação (principalmente a lentidão de retorno de cartas precatórias, 
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no caso de Brasília e municípios satélites) e no trabalho da equipe 
interprofissional, por insuficiência de contingente técnico (DIÓGE-
NES, 2018).

Reforça-se que a fixação do prazo máximo legal de acolhi-
mento institucional tem como objetivo evitar o agravamento do so-
frimento dos infantojuvenis em relação à inexistência ou à fragili-
dade dos vínculos familiares. Sabe-se que a presença de uma figura 
materna e familiar para que possam ter ligação estável e duradoura 
é extremamente importante para esses seres em condição especial 
de desenvolvimento. Apesar disso, as instituições acolhedoras estão 
longe de suprir essa carência, dispensando apenas atenção massifi-
cada. Daí porque o tempo de permanência deve ser temporário (DI-
ÓGENES, 2018).

No entanto, não se deve desconsiderar o efeito negativo que 
cada um dos fatores agrega, gerando o perfil das crianças com ado-
ções preteridas, isto é, as crianças de maior idade, com irmãos, das 
raças indígena, negra e amarela, do sexo masculino e com problemas 
de saúde, sobretudo a deficiência mental. 

Se uma criança apresentar a maioria dessas características 
ou todas elas, sua probabilidade de adoção tende a zero, consequen-
temente, fica impossibilitada da convivência familiar e obrigada a 
permanecer institucionalizada até a maioridade. Na verdade, essa 
situação condiz com uma sentença de institucionalização, desres-
peitando o direito de convivência familiar devido ao abandono da 
família biológica, por motivos socioeconômico ou ético-moral; ao 
abandono da sociedade, que ainda não se preocupa om a inclusão de 
minorias e dos diferentes; e, ao abandono do Estado em face de, prin-
cipalmente, pela escassez de políticas públicas no âmbito familiar e 
pela morosidade processual de modo que as chances de a crianças 
serem adotadas são minoradas com o avança de suas idades.  

Conclusão 

A convivência familiar se concentra no âmbito da priorida-
de absoluta; pertence ao escopo da proteção integral do menor; é 
um direito fundamental que não pode ser negligenciado e tampouco 
reduzido por ações discriminatórias. Uma das formas desse direito 
ser exercido, precipuamente quando as crianças se encontram em 
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vulnerabilidade pelo abandono da família natural, é pela adoção.
Apesar da importância da convivência familiar nessa fase de 

condição peculiar de desenvolvimento, nota-se que várias crianças 
constantes no cadastro nacional de adoção não têm usufruído des-
se direito devido ao processo de seletividade. Entende-se que existe 
um perfil de crianças destoante da predileção dos adotantes e, assim, 
mesmo sendo este em número largamente maior em relação àquele, 
sempre restam crianças usurpadas do convívio familiar.

Desta forma, este trabalho se propôs a investigar os perfis 
das crianças preteridas do direito à convivência familiar no âmbito 
brasileiro de adoção. Para tanto, incumbiu-se de discorrer sobre o 
reconhecimento da criança como titular do direito de convivência 
familiar; de traçar aspectos inerente e correlato à adoção; e, por fim, 
identificar os perfis das crianças preteridas nas adoções nacionais 
(seletividade).

Nesse mister, foram realizadas pesquisa bibliográfica e coleta 
de dados com o fim de se obter, entre outros aspectos, informações 
pertinentes às opções dos adotantes e às características dos infantes 
quanto à idade, ao gênero, à raça, aos problemas de saúde crônicos 
e à existência de fratrias. Em relação à pesquisa bibliográfica, tra-
balhou-se com os seguintes expoentes Ivy Campista Campanha de 
Araújo, que discute a adoção tardia sob a perspectiva da criança; 
Carla Marques Diógenes, que trata da destituição do poder familiar 
e suas implicações, inclusive o direito de convivência familiar; Kátia 
Regina F. L. A. Maciel, que aborda o direito ao convívio familiar e re-
gras gerais acerca de famílias substitutas com enfoque para guarda e 
tutela; e, Galdino Augusto Coelho Bordallo, que discute fatores alu-
sivos  à adoção. Quanto à coleta de dados, utilizaram-se os relatórios 
estatísticos do Cadastro Nacional de Adoção.

De acordo com o relatório do Cadastro Nacional de Ado-
ção, extraído do site CNJ em 31 dezembro de 2019 e que reporta os 
dados de outubro de 2019, constam 9.462 crianças disponíveis para 
adoção. Destaca-se que a maioria das crianças são pardas (49,61%), 
possuem irmão (54,86%) e são do sexo masculino (53,06%). Além 
disso, 2.424 possuem algum problema de saúde, como HIV, defici-
ência física ou mental e abrangem todas faixas etárias de menos de 
1 ano até 17 anos.

Do exame do fator idade das crianças, verifica-se que, a partir 
de onze e até 17 anos, há insuficiência de pretendentes para atender 
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a demanda, principalmente porque cerca de 83,46% dos interessa-
dos não aceitam crianças com idade superior a 6 anos. Dessa forma, 
atendo-se somente à variável idade sem o acréscimo de problemas 
de saúde, gênero, possuir/ não possuir irmãos, etc., verifica-se que 
75% das crianças de 11 a 17 anos não serão adotadas pelo fato de não 
se encontrarem na margem de idade requerida pelos interessados.   

Um elemento que agrava a situação é a morosidade nos 
processos judiciais correlacionados à adoção. De acordo com a ABJ, 
consoante pesquisa realizada em 2015,  o tempo médio de duração 
dos processos de medidas protetivas ou de destituição do poder fa-
miliar é de 1.439 dias para o Centro-Oeste, de 268 dias para o Nor-
deste,  de 1.561 para o Norte, de 1.193 para o Sudeste e de 1.539 para 
o Sul. Convertendo esses prazos em anos, excetuando o Nordeste, 
eles ultrapassam a margem de três anos para o deslinde processual, 
enquanto que a legislação prevê prazo máximo de 120 dias para con-
clusão da destituição (art. 163 ECA).

Essa morosidade no trâmite processual não é atributo ex-
clusivo do processo de destituição do poder familiar, pois afeta o 
próprio processo de adoção, processos de habilitação dos candidatos 
e outros processos relacionados à adoção. Isso culmina na perma-
nência da criança por vários anos à espera do convívio familiar em 
instituição de acolhimento, cujo prazo máximo, concernente art. art. 
19, § 2ª, ECA, não deve ultrapassar 18 meses.

A fixação legal do prazo máximo de acolhimento institucio-
nal tem como objetivo evitar o agravamento do sofrimento dos in-
fantojuvenis em relação à inexistência ou à fragilidade dos vínculos 
familiares. Sabe-se que a presença de uma figura materna e familiar 
para que possam ter ligação estável e duradoura é extremamente im-
portante para esses seres em condição especial de desenvolvimento. 
Apesar disso, as instituições acolhedoras ficam longe de suprir essa 
carência, dispensando apenas atenção massificada. 

No tocante às fratrias, apesar de ser plausível o art. 28, § 
4º, ECA, estabelecer a adoção conjunta de irmãos, evitando, assim, 
maiores traumas emocionais às crianças e preservando o que restar 
do já tão enfraquecido sentimento de pertencimento, essa opção é 
refutada por cerca de 61,39% dos interessados em adotar. 

Em relação à raça, nota-se que 92,58% dos pretendentes 
aceitam adotar crianças de cor branca e 83,91%, as pardas. Nota-se, 
ainda, que as crianças brancas e as pardas têm um elevado nível de 
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aceitação, enquanto os infantes negros, amarelos e indígenas, cada 
um, não alcançam a margem de 60% de aceitação. Quanto ao gênero 
das crianças, simplesmente 65,22% dos candidatos expressam indi-
ferença. Dos 34,78% restantes, 26,61% optam por criança do sexo 
feminino e 8,16%, do sexo masculino. 

Por fim, com relação às crianças com problemas de saúde 
crônicos, 60,30% dos adotantes não aceitam tais crianças. Em con-
trapartida, apenas 39,70% dos candidatos se interessam pelos me-
nores nessas condições. Chama a atenção o percentual de 3,63% de 
pretendentes que aceitam adotar crianças com deficiência mental, 
sendo inferior aos que aceitam os menores portadores de HIV, com 
deficiência física e com deficiência mental.

Notadamente, a idade avançada é o maior obstáculo para a 
adoção. Ela supera os parâmetros de cor da pele, de doença, de gê-
nero e de fratrias. No entanto, apesar de as outras características não 
terem o condão de impedir as adoções, quando analisadas isolada-
mente, não se deve desconsiderar o efeito negativo que cada um dos 
fatores agrega, gerando o perfil das crianças com adoções preteridas, 
isto é, as crianças de maior idade, com irmãos, das raças indígena, 
negra e amarela, do sexo masculino e com problemas de saúde, so-
bretudo a deficiência mental. 

Esse perfil constitui-se em uma sentença de institucionali-
zação, desrespeitando o direito de convivência familiar devido ao 
abandono da família biológica, por motivos socioeconômico ou éti-
co-moral; ao abandono da sociedade, que ainda não se preocupa om 
a inclusão de minorias e dos diferentes; e, ao abandono do Estado 
em face de, principalmente, pela escassez de políticas públicas no 
âmbito familiar e pela morosidade processual de modo que as chan-
ces de a crianças serem adotadas são minoradas com o avança de 
suas idades.  

Assim, o quadro em tela é preocupante, carecendo de pronta 
atuação de todos os agentes com o fim de solucionar o problema. 
Não se pode deixar de mencionar, a necessidade de maiores pes-
quisas e de debates para promover uma nova cultura de adoção no 
Brasil e, ainda, tratar o problema em sua origem, que é o abandono 
dos menores por diversas circunstâncias, em parte delas, de cunho 
meramente econômico-social.

Cumpre ainda, para fortalecer a transparência e para pos-
sibilitar ampliação das pesquisas, a alteração da plataforma do SNA 
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com fulcro a dar visibilidade ao histórico de dados para que todos os 
interessados tenham acesso a eles sem burocracia e possam avaliar 
o comportamento das variáveis pertinentes à adoção ao longo dos 
anos.  
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A liberdade de imprensa e as fake 
news no contexto brasileiro

The Freedom of the Press and “Fake News” in Brazil

Abner Arias Fugaça1

Daniela Urtado2

Resumo: O trabalho concentra-se na problemática acerca 
do conceito de fake news e as consequências do emprego do ter-
mo e sua propagação, indagando acerca da legitimidade do uso e do 
cerceamento de liberdades fundamentais para reter sua propagação. 
No contexto da popularização do uso do termo na eleição presiden-
cial estadunidense em 2016, bem como sua chegada no pleito elei-
toral brasileiro de 2018, é possível constatar uma tensão acerca da 
amplitude da liberdade de imprensa, especialmente comparando o 
direito norte-americano com o brasileiro. Considerou-se a especial 
proteção fornecida pela primeira emenda na Constituição dos Es-
tados Unidos. Pretende-se, então, lançar luz à mesma problemática 
no contexto brasileiro, a partir do plus protecional conferido à li-
vre imprensa garantido pela Constituição de 1988 e em julgados do 
Supremo Tribunal Federal, além de ilustrar recentes projetos de lei 
acerca do tema em discussão no Congresso Nacional.  Esse contex-
to subsidia a discussão acerca da relação do direito à liberdade de 
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manifestação do pensamento e de imprensa, bem como o papel do 
Estado como ente regulador. 

Palavras-chave: Imprensa. Fake News. Democracia. Estado. 
Regulação.

Abstract: This paper concentrates on the problems regard-
ing the concept of “fake news” and the consequences of its usage, 
questioning the legitimacy of any kind of censorship or infringe-
ments of civil liberties to stop the “fake news” from spreading. Given 
the context of the 2016 presidential elections of the United States 
and the usage of the term in the 2018 brazilian elections, it is possible 
to verify the existence of a tension regarding the range of the right to 
the freedom of the press, specially when one compares the protec-
tion guaranteed to that right by the first amendment with the brazil-
ian law. In that context, the problem is analysed based on the protec-
tion given to the freedom of the press in the Brazilian Constitution, 
considering precedents given by the Supreme Court and recent bill 
proposals being discussed in Congress regarding the subject. This 
context breeds the discussion regarding the right to freedom of the 
press and free speech and the State’s role as a regulatory agent.

Keywords: Press; Fake News; Democracy; Estate; Regula-
tion.

Introdução

É comum associar o exercício da liberdade de expressão, 
direito de inegável tradição liberal, ao seu espectro individual. No 
entanto, ao se pensar na liberdade de expressão como associada ao 
direito à informação, sua dimensão coletiva começa a alumiar-se. 
Nesse cenário, a livre imprensa toma protagonismo como o persona-
gem principal deste cenário, e fica imbricada, inequivocamente, ao 
exercício democrático nos seus mais essenciais Muito disputada no 
panorama eleitoral, é um forte componente do jogo político. 

Direta ou indiretamente, os direitos supramencionados fo-
ram objeto de intensos debates nas eleições de 2018. Foi travada uma 
intensa discussão acerca da liberdade de imprensa, além da propa-
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gação de um cenário de desconfiança e ceticismo generalizado com 
relação as informações divulgadas por apoiadores de um ou outro 
partido, candidatos e até mesmo as notícias de veículos de mídia tra-
dicional. O debate foi baseado, principalmente, acerca da possibili-
dade de um ambiente democrático de livre circulação de ideias faci-
litar e estimular a criação e o fluxo de notícias falsas, ou na utilização 
do termo anglo-saxão importado em tradução livre: fake news.

Nesse contexto, é inegável a influência do cenário político 
norte-americano, que passou por discussões extremamente simila-
res na eleição presidencial de 2018, que culminou na escolha de um 
candidato que abordava - e ainda aborda - o tema corriqueiramente. 
Tal fato é verificável pela própria adoção do termo fake news en-
quanto a língua portuguesa possui palavras perfeitamente aplicáveis 
para descrever o mesmo fenômeno. No entanto, a terminologia - e 
os problemas acerca de sua aplicação - foram importadas para nosso 
contexto tão logo a discussão eleitoral tomou o palanque do debate 
público brasileiro. 

Sem embargo, ainda que a discussão tenha sido importada 
para o contexto brasileiro, é nítido que os cenários políticos, jurídi-
cos e culturais não são equivalentes, especialmente na garantia de 
proteção fornecida a liberdade de imprensa e manifestação do pen-
samento em cada jurisdição. Enquanto os Estados Unidos possuem 
um entendimento consolidado acerca do direito do free speech. Em 
especial, a Suprema Corte delimitou uma robusta proteção ao direi-
to de livre manifestação no emblemático caso Sullivan v. New York, 
admitindo até mesmo a possibilidade de veiculação de uma infor-
mação eventualmente falsa quando no exercício do direito de crítica 
aos representantes do governo. 

O direito brasileiro, por outro lado, possui certa dificuldade 
em delimitar a amplitude das garantias fundamentais mencionadas. 
Desde a última eleição presidencial, inaugurou-se uma verdadeira 
corrida para restringir a disseminação de conteúdo supostamente 
falso, englobando uma variedade de Projetos de Lei transitando no 
Congresso Nacional, que almejam a alteração de diversos dispositi-
vos normativos, especialmente de natureza penal. Nesse contexto, 
torna-se imperioso delimitar adequadamente o que se quer dizer 
quando se acusa algo ou alguém de propagar fake news, visto que 
diversas notícias e informações taxadas como falsas, guardam rela-
ção apenas com um critério de conveniência daquele que atribui a 



384 • CAPÍTULO 15

pecha. Ressaltado o aspecto coletivo das referidas liberdades, nota-
-se que o direito de manifestar-se pode entrar em confronto com o 
direito de quem deseja receber a informação.

1. Fake news

Há um certo consenso acerca do marco inicial da ascensão e 
popularização do termo fake news na história recente: em dezembro 
de 2016, foi um dos principais temas que acompanhou a corrida pre-
sidencial norte-americana vencida por Donald Trump3.

Sem embargo, a discussão não é tão recente. A disseminação 
de notícias e informações falsas remetem a origem da própria im-
prensa e da capacidade humana de comunicação. O que é particular 
do nosso período histórico é a facilidade e a velocidade que infor-
mações podem ser propagadas,  bem como a existência de fortes 
incentivos para que informações falsas sejam propagadas4, com o 
objetivo de atrair e monetizar os cliques em sites e notícias ou exer-
cer influência no jogo político e econômico.

Por tal motivo, a preocupação acerca do tema tornou-se 
global. O início do debate, por consequência lógica, concentra-se 
justamente acerca da possibilidade de conceituar adequadamente o 
que significa dizer fake news dentro desse contexto de propagação 
de informações falsas e na existência de incentivos políticos e econô-
mico para propagar desinformação. 

Em um artigo escrito por 16 especialistas, publicado no pe-
riódico Policy Forum, propõe-se um conceito dentro dessa proble-
mática5. Para os autores, as fake news são informações proposital-
mente fabricadas, propagadas em um formato que copia os veículos 
de mídia tradicionais6. Os autores ainda asseveram que os fake news 
outlets – ou as fontes responsáveis por divulgar esse tipo de infor-

3   “A difusão do termo se deu em dezembro de 2016 no contexto da campa-
nha presidencial norte-americana e, desde então, vem-se tentando definir e 
entender melhor esse fenômeno”. TEFFÉ, SOUZA, 2019. p. 526.
4  SHAO, CIAMPAGLIA, et al, 2017, p.  Disponível em: https://arxiv.org/
pdf/1707.07592.pdf. Acesso em 25 de fev. de 2020.
5  ZITTARIN, SUNSTEIN, et al, 2018. p. 1.094.
6   “We define ‘fake news’ to be fabricated information that mimics news 
media content in form but not in organizational process or intent”.  ZIT-
TARIN, SUNSTEIN, et al, 2018. Op. cit., tradução livre.

https://arxiv.org/pdf/1707.07592.pdf
https://arxiv.org/pdf/1707.07592.pdf
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mação – sempre carecem dos procedimentos e normas editoriais 
destinadas a garantir a credibilidade e confiabilidade do conteúdo7. 
Pontuam, ainda, que as fake news se sobrepõem a outros tipos de 
“information disorders”  ou problemas de informação: tanto a mis-
sinformation – informações falsas ou tendenciosas – como a disin-
formation – informação falsa espalhada de maneira proposital com 
o objetivo de enganar as pessoas8.

Nesse sentido, Chiara Spadaccine de Teffé e Carlos Affonso 
Pereira de Souza propõem uma conceituação de fake news que une 
todas as possibilidades citadas, podendo ser compreendidas como 
conteúdos falsos, inverídicos, distorcidos, ou retirados de seu con-
texto originário, sendo espalhados como se notícias fossem e com 
o objetivo de promover propositalmente a desinformação do públi-
co-alvo9. 

Não há como negar a existência de um problema imenso. 
Constata-se que as fake news são espalhadas em grande escala, di-
recionadas a desinformar a população de maneira propositada, po-
dendo ainda cumprir os interesses econômicos e políticos escusos 
daquele que a propaga. Tal cenário leva a uma conclusão quase que 
automática da necessidade de uma ação enérgica e direcionada para 
restringir os riscos de propagação de tal conteúdo e talvez até punir 
os responsáveis. 

No entanto, também não há como negar que o termo é 
acompanhado de uma certa elasticidade e subjetividade. Não é ta-
refa fácil rastrear e comprovar a origem exata da divulgação de uma 
fake news, bem como a intenção do agente que a espalhou. Ainda, o 
termo foi popularizado de maneira tão rápida e intensa justamente 
pelo fato de que todos os lados do debate público formulam acusa-
ções mútuas de fake news. Donald Trump foi um dos mais assíduos 
utilizadores da expressão: sua candidatura e exercício da presidên-
cia dos Estados Unidos foi marcada por uma conturbada relação do 

7   “Fake-news outltes, in turn, lack the news media’s editorial norms and 
processes for ensuring the accuracy and credibility of information”. ZIT-
TARIN, SUNSTEIN, et al, 2018. Op. cit., tradução livre.
8  “Fake news overlaps with other information disorders, such as misinforma-
tion (false or misleading information) and disinformation (false informa-
tion that is purposely spread to deceive people)”. ZITTARIN, SUNSTEIN, 
et al, 2018. Op. cit., tradução livre.
9   TEFFÉ, SOUZA, 2019, p. 526.
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presidente com as mídias tradicionais. 
Em entrevista para a revista Wired, o professor e estudioso 

de mídias sociais Jeff Hemsley afirma que a expressão fake news tor-
nou-se uma pecha que o presidente americano utiliza para qualificar 
qualquer notícia que o desagrade10. O termo tornou-se tão ausente 
de significado que já há jornalistas que sugerem que o termo seja 
abandonado por completo11. Em outubro de 2018, após recomen-
dação de comitê especializado do parlamento, o governo britânico 
decidiu que a expressão não seria mais utilizada em documentos ofi-
ciais do governo, visto que é um termo “mal definido e enganador, 
que confunde uma variedade de informações falsas, desde equívocos 
genuínos até a intervenção estrangeira em processos democráticos12. 

O Brasil possui um perfeito exemplo acerca da ausência de 
significado no uso coloquial da expressão no jogo político. O jornal 
britânico The Guardian publicou reportagem que afirma que o pre-
sidente Jair Bolsonaro foi favorecido por fake news compartilhadas 
por whatsapp durante as eleições de 201813. Em resposta, o minis-
tro da casa civil Ônyx Lorenzoni acusou o jornal de fake news14. Na 
manchete, lê-se: “pesquisa que diz que fakenews favoreceram Bol-
sonaro é ‘fakenews’, diz Onyx”. Ou seja: para responder uma acusa-
ção de espalhar notícias falsas, os governantes optam por devolver 
a acusação na mesma moeda, gerando um cenário de caos acerca 
do real significado do termo. Fake news pode significar tanto infor-
mações falsas veiculadas propositadamente, como acidentalmente, 
ou até mesmo uma informação que os desagrade, ou nenhuma das 
qualificações anteriores.

Nitidamente, o problema possui contornos ainda mais com-
plexos do que a possibilidade de regulação da mídia. Há um nítido 
confronto de interesses que envolve uma enorme gama de direitos, 
englobando desde o direito a informação da população, direitos de 
personalidade, até o direito de criticar livremente os governantes e 
demais representantes do Estado. 

10  WIRED, 2017.
11  WASHINGTON POST, 2017.
12  “A poorly-defined and misleading term, that conflates a variety of false 
information, from genuine error though to foreign interferenc in democrat-
ic processes”. TELEGRAPH, 2018.
13  THE GUARDIAN, 2019.
14  UOL, 2019. 
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2. A Liberdade de imprensa constitui a democracia: Uma pers-
pectiva do direito comparado

Ronald Dworkin dedicou-se, categoricamente, ao tema da 
livre expressão em muitos de seus trabalhos, seja de maneira central, 
ou ilustrativa. Especialmente ao desenvolver  sua teoria de justiça 
denominada de “liberalismo igualitário”, considera que as duas vir-
tudes15, além de conviverem em sua concepção de democracia, são 
capazes de reforçar uma a outra. Elege, dessa forma,  a concepção 
co-participativa (partner-ship16), a qual distingue-se da concepção 
majoritária, principalmente porque “uma verdadeira democracia 
pressupõe que cidadãos exerçam um papel de parceiros iguais em 
um empreendimento coletivo, tanto formando como constituindo a 
opinião pública”17. A igualdade em sua teoria significa igual conside-
ração e respeito que o Estado dispensa a todos os cidadãos e cidadãs. 
Além disso, tal conjectura funciona a partir das três dimensões18 são 
elas: a soberania popular, da igualdade entre os cidadãos e do discur-
so democrático. E o papel da liberdade de expressão?  Esta atua de 
forma a proteger19 as dimensões da democracia.

O ponto-chave para entender o posicionamento do autor 
parte da distinção que faz das justificativas para a liberdade de ex-
pressão enquanto instrumental e constitutiva. 

A primeira versão, aparece na tratativa do mercado livre de 
ideias - própria do entendimento de John Stuart Mill - a qual pre-
pondera que o discurso livre é mais propício para a que a verda-
de emerja. Não obstante, dá razão de ser pela proteção à cláusula 
da Primeira Emenda na medida em que a entende como meio para 
atingir determinado fim. Para Dworkin, essa justificativa é frágil e 
limitada para responder a todas as questões envolvendo o direito.  O 
autor afirma que essa perspectiva não deve ser excluída, entretanto 
não é idônea para compreender a fundamentalidade da liberdade de 

15  DWORKIN, 2005, p. 225.
16  DWORKIN, 2002, p. 358.
17  “(...) in a true democracy citizens must play a part, as equal partners in 
a collective enterprise, in shaping as well as constituting the public's opin-
ion.”(Tradução livre). In: DWORKIN, 2002, p.358. 
18  DWORKIN, 2002, p. 362.
19  DWORKIN, 2002, p. 365.
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expressão.
A outra explicação entende que a livre expressão é constitu-

tiva da democracia e é um aspecto da condição humana e da legiti-
midade política. 

Explica-se. Para o autor, tal direito não deve ser mensurado 
a partir das consequências que produz, mas sim, porque constitui 
a própria noção de democracia. Além disso, enquanto elemento da 
condição humana, remete à autodeterminação do indivíduo como 
responsável por suas escolhas. E no que concerne a legitimidade po-
lítica, dá voz ao sujeito para que se expresse na arena pública, com 
a finalidade de participar das decisões coletivas e não apenas de in-
fluenciá-las. Assim uma vez que lhe seja permitido falar, o resultado 
será uma decisão justa, da qual deve respeitar. A razão da previsão 
constitucional é para estender sua proteção a todo tipo de discurso, 
para além do denominado discurso político, o qual a posição instru-
mentalista assume defender.

Diante da introduzida perspectiva dworkiniana da liberdade 
de expressão, o reconhecimento - especialmente pelo Estado - da 
responsabilidade moral do indivíduo, revela uma circunstância que 
transcende a ótica de uma liberdade de status negativo. Nessa me-
dida, apresenta a liberdade positiva, na qual o sujeito confirma sua 
posição de agente responsável perante o coletivo20. 

A liberdade de expressão e de imprensa nos Estados Uni-
dos estão previstas na Primeira Emenda, da Constituição do país21, 
a qual dispõe, em plano principal, o que é clássico dos direitos do 
estado liberal: uma não interferência estatal.

O famoso julgado pela Suprema Corte norte-americana, em 
1964, New York Times Co v. Sullivan, aponta um importante dire-
cionamento normativo em relação à livre imprensa. Na ocasião, o 
New York Times publicou um anúncio patrocinado por líderes de 
movimentos civis. O texto do anúncio mencionava uma “onda de 
terror sem precedentes” causada pela polícia contra manifestações 
pacíficas ocorridas na cidade de Montgomery, Alabama. As descri-
ções eram, em grande parte, verdadeiras, mas continham informa-
ções exageradas e uma afirmação manifestamente falsa. Sullivan era 
uma das pessoas responsáveis pela polícia em Montgomery, e moveu 

20  DWORKIN, 1999, p. 215.
21  U.S. United States Senate. Const. amend I, 1971.
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um processo por libel (propagação de informação falsa com poten-
cial de dano para a reputação) contra o jornal. Julgado por um júri 
no próprio Estado do Alabama, resultou na vitória de Sullivan e na 
condenação do The New York Times para pagar quinhentos mil dó-
lares em compensação. O caso foi levado pelo Times para a Supre-
ma Corte americana, que decidiu de maneira unânime em favor do 
jornal. Como ratio decidendi, a corte asseverou que a resolução do 
caso seria orientada por uma concepção robusta de democracia. Em 
seguida, enfatizou seu compromisso com a liberdade de expressão, 
motivo pelo qual poderia tolerar até mesmo a inclusão das informa-
ções falsas contidas na publicação do jornal, ressaltando a necessida-
de de uma proteção ainda mais robusta ao exercício de liberdade de 
expressão que contém críticas a autoridades públicas. Ao final, citou 
o founding father James Madison, que assevera que “o poder de cen-
sura está no povo sobre o governo, e não no governo sobre o povo”.

Sobretudo, impôs um ônus probatório ao oficial, que em ou-
tras situações de ofensa à honra de civis não caberia provar, a reco-
nhecida “actual malice”.22. Em suma, a Suprema Corte dos Estados 
Unidos reconheceu a existência de um conflito entre direitos fun-
damentais: a honra e a imagem do chefe de polícia supostamente 
lesado, bem como o direito de livre manifestação do pensamento e 
imprensa, especialmente na crítica movida contra autoridades pú-
blicas. Não deixa de reconhecer a possibilidade de um dano efetivo 
ter sido causado ao nome de Sullivan, mas reforçou seu posiciona-
mento de dar maior proeminência ao direito de crítica aos detento-
res do poder23. 

Dworkin considera que o julgamento é o elemento central 
que coloca os Estados Unidos em uma posição extraordinária na 
proteção das liberdades de expressão e de imprensa24. Além disso, 
fez o apontamento de que se o caso não fosse decidido tal como foi, 

22  DWORKIN, 1999, p.196.
23  “No que se refere a sua visão sobre direitos fundamentais, a corte deixou 
claro que o direito à livre manifestação merecia uma proteção especial e 
que, dentro desta esfera, as expressões políticas - em especial as críticas 
contra aqueles que se encontram no exercício do poder - merecem a prote-
ção judicial mais firme. Em suma, a Corte demonstrou de forma exemplar 
como atuar em situações que supõem um conflito entre direitos”(Tradução 
livre) In: GARGARELLA, 2011, p. 81. 
24  DWORKIN, 1999, p. 195.
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é de duvidar-se que outros acontecimentos posteriores de importân-
cia nacional, tais como o Pentagon Papers, de 1971, e o escândalo do 
Watergate, de 1974, tivessem tido a resolução de dar especial proe-
minência à liberdade de imprensa25.

Para o autor, a visão de que somente uma proibição à cen-
sura prévia é suficiente para resguardar a liberdade de expressão é 
defasada, uma vez que uma opinião não pode ser restringida pelo 
seu conteúdo. Primeiro, porque nega a responsabilidade moral do 
indivíduo, ao não dispensar a ele igual respeito. Segundo, porque ao 
não validar a proteção somente ao discurso político dá-se em razão 
de o autor não confiar ao governo o poder de dizer o que significa e 
está abarcado por esse tipo de discurso.

3. A dimensão coletiva da liberdade de expressão

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
trouxe uma novidade quanto ao assunto aqui centralizado: dedicou, 
exclusivamente, o Capítulo V, a partir do artigo 220, à Comunica-
ção Social.  O que estava disposto nas Constituições anteriores nos 
capítulos de direitos e garantias do indivíduo, a partir do referido 
marco normativo ganhou outros contornos. Tal estrutura passa a ser 
entendida, então, com um “melhorado prolongamento dos preceitos 
fundamentais da liberdade de manifestação do pensamento e de ex-
pressão em sentido lato.”26

Esta foi a compreensão na Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) nº 130, julgada pelo Supremo Tribu-
nal Federal no ano de 2009, ao retirar do ordenamento jurídico, pela 
maioria, a Lei 5.250, de 1967, que regulava a liberdade de manifesta-
ção do pensamento e a informação. 

A legislação - que entrou em vigor nos anos de ditadura ci-
vil-militar brasileira (1964-1985) - foi expurgada do ordenamento 
jurídico por ser considerada nítida forma de prévia censura estatal. 
Além disso, as outras razões de decidir dos ministros que votaram 
giraram em torno de ser a imprensa uma instituição que apresenta 
uma versão alternativa dos fatos em relação à do Estado27.

25  DWORKIN, 1999, p. 195.
26  BRASIL, Voto ministro Ayres Britto ADPF 130, p. 41.
27  BRASIL, 2009, p. 24.
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Outro ponto interessante retira-se do voto do relator Carlos 
Ayres Britto. O ministro apresenta uma concepção binária de im-
prensa que retira da distinção entre “mídia impressa” (o termo im-
presso aparece no art. 220, §6º da CRFB, de 1988) que prescinde de 
autorização e a radiodifusão e televisão( art. 220, §5º da CRFB, de 
1988) que necessitam de licença para funcionar. A atenção volta-se 
para a conclusão do relator que termina por dizer que a rede mun-
dial de computadores (Internet) não está abarcada pelo conceito de 
imprensa “por absoluta falta de previsão constitucional”28. 

O único voto totalmente improcedente foi do ministro Mar-
co Aurélio, o qual compreendeu que a Lei de Imprensa não desres-
peita o preceito fundamental da liberdade de expressão. Salientou 
que seria caso de insegurança jurídica deixar um “vácuo legislativo” 
ao imputar invalidade à lei diante do ordenamento jurídico brasilei-
ro. Considerou, ainda, que é dever do Poder Legislativo substituir a 
lei que então vigia.

Notou-se um reforço sobre a intrínseca relação que a livre 
imprensa constitui com o ambiente democrático, sendo alcunhada 
de irmã siamesa da democracia.29 

Nesse contexto, lembra-se que, por ser um direito forjado 
no estado liberal, a liberdade de expressão é normalmente associa-
da a seu espectro individualista, remetendo ao seu exercício subje-
tivo. Contudo, quando associado ao direito de informação, revela 
seu caráter coletivo. Joseph Raz tratou especificamente desta dimen-
são da liberdade de expressão em sua obra, na qual aborda sobre 
as questões que dão substância à noção de liberdade.30 Para tanto, 
desenvolve sua teoria no caminho de estabelecer um ideal de “pessoa 
autônoma”31, a qual considera possível concretizar a partir da dispo-
nibilidade de “bens coletivos”. No caso da liberdade de imprensa a 
situação toma forma da seguinte maneira. As pessoas desejam viver 
em uma sociedade em que possam acessar o máximo de conteúdo 
possível. A imprensa é a principal instituição que media essa relação, 
não limitando seu papel, é claro, a isto. Mas, o ponto nevrálgico que 
é oferecido por Raz é que os “privilégios” direcionados à imprensa se 
justificam em razão de uma sociedade que deseja receber a informa-
28  BRASIL, 2009, p. 27-28.
29  BRASIL, 2009, p. 6.
30  RAZ, 1986, p. 246.
31  RAZ, 1986, p. 246.
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ção32 e, portanto, essa plenitude de liberdade que anseia é um bem 
coletivo. 

O sistema internacional global reconhece tal dimensão, 
como a Organização das Nações Unidas (ONU), dispõe na Declara-
ção Universal de Direitos Humanos, no artigo 19, em um só tempo, 
sobre a liberdade de expressão e o direito à informação Identifica, 
conjuntamente ao sistema internacional regional que a liberdade de 
expressão assume uma dimensão estrutural com a democracia.

Ainda que a ADPF nº 130 seja considerado o principal jul-
gado sobre a liberdade de imprensa no Brasil, não resolve muitas das 
questões que permanecem em aberto, a exemplo da discutida regu-
lamentação das fake news, as quais circulam pelo Poder Legislativo.

Diversos exemplos podem ser citados para exemplificar as 
novas tentativas de regulação da liberdade de imprensa no Brasil. O 
Congresso Nacional tem se mostrado especialmente ativo na cria-
ção e articulação de projetos de lei acerca do tema. Recentemente, 
foi promulgada a Lei n.º 13.834 de 201933, que cria o tipo penal de 
“denunciação caluniosa com finalidade eleitoral”. Cita-se, ainda, o 
Projeto de Lei n.º 9.533/201834 almeja inserir a participação na pro-
dução e divulgação de notícias falsas na Lei de Segurança Nacional. 
Como justificativa, o autor do projeto cita “são milhares, milhões 
de pessoas atingidas ao mesmo tempo, em questão de minutos, o 
que dificulta o controle das ações de violência”, e que os autores des-
se tipo de informação são “criminosos que usam das tecnologias da 
informação para manipular informações e gerar notícias falsas que 
acabam provocando danos irreversíveis à imagem de pessoas públi-
cas e danos ao patrimônio público resultado dos atos de confronto 
e violência”. Não há, no entanto, qualquer menção expressa a episó-
dios concretos de violência supostamente ocasionados pela veicula-
ção de informações falsas. 

No mesmo sentido é o Projeto de  Lei n.º 9.554/201835, que 
almeja criminalizar a conduta de divulgação de informações e notí-
cias falsas que possam “desvirtuar a verdade e afetem interesse pú-
blico relevante”. Na justificativa o autor do projeto cita o proveito 
econômico que alguns autores auferem ao divulgar notícias falsas: 
32  RAZ, 1986, p. 253.
33  BRASIL, Lei n.º 13.834 de 4 de junho de 2019. 
34  BRASIL, Câmara dos Deputados, 2018.  
35  BRASIL, Câmara dos Deputados, 2018.
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“ (...) essas notícias se transformaram em uma fonte de renda para 
pessoas que criam sites para publicar especialmente mentiras que 
foram criadas propositalmente”.

É na mesma linha de raciocínio da penalização dos pro-
pagadores das informações que foi proposto Projeto de Lei n.º 
7.604/201736. Apesar de não ter a mesma natureza penal, é destinado 
a responsabilizar os provedores de conteúdo nas redes sociais por 
notícias “falsas, ilegais, ou prejudicialmente incompletas em detri-
mento de pessoa física ou jurídica, por qualquer meio, na rede mun-
dial de computadores”. Em seu texto, que dispõe acerca da aplicação 
de multa pela divulgação de fake news, há a possibilidade de atri-
buir a empresas como Facebook e Twitter o dever de retirar do ar 
uma publicação denunciada como falsa em até 24 horas, sob pena 
de multa que pode chegar a cifras milionárias. Como justificativa, 
menciona a intenção de “tornar os provedores de redes sociais res-
ponsáveis quando suas plataformas são usadas para espalhar notí-
cias falsas ilegais, aplicando multas”.

O Supremo Tribunal Federal também demonstrou especial 
interesse na possibilidade de persecução criminal em eventuais ca-
sos de divulgação de fake news, ao instaurar, de ofício, o Inquérito 
4.781/2019, destinado a apurar “notícias fraudulentas” envolvendo 
os ministros da corte.

 Nessa medida, os mesmos atores que reconheceram e cla-
maram pela plenitude de liberdade de imprensa trazida pela CRFB 
de 1988, e ao julgamento da ADPF n. 130, revelam uma relação de 
conveniência ao tentar restringir determinados conteúdos, quando 
são afetados por ela. 

Considerações finais

A veiculação e propagação de notícias falsas não é um pro-
blema recente, mas os contornos específicos da problemática anali-
sada é particularmente contemporânea. Nunca foi tão fácil produzir 
e compartilhar conteúdos. Ao mesmo tempo que há uma imensa 
praticidade na divulgação de informações relevantes, o risco de 
compartilhar conteúdo falso e potencialmente danoso também nun-
ca foi tão fácil. 

36  BRASIL, Câmara dos Deputados, 2017.
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Nesse contexto conturbado, a constatação do problema faz 
com que se presuma pela necessidade de intervenção de agentes re-
guladores para um aumento do nível de segurança. É difícil formu-
lar objeções em face de tal perspectiva. Evidentemente, o “ambien-
te livre de ideias” não poderá ser verdadeiramente livre caso seus 
participantes não possam atribuir credibilidade às informações que 
recebem ou gozar da mesma credibilidade das informações que vin-
culam. Da mesma forma, portais de notícias sérios e comprometidos 
com a verdade terão reais dificuldades de competir com propagado-
res de fake news na acirrada competição pela monetização da aten-
ção e na tentativa de atrair a maior quantidade de cliques quanto 
possível. 

No entanto, nítido que não há qualquer espécie de consen-
so acerca do significado daquilo que se busca coibir. O termo fake 
news, hoje, é acompanhado de um verdadeiro vazio semântico. A 
popularização do termo acarretou na utilização da expressão para 
praticamente qualquer situação. Políticos utilizam do termo fake 
para conceituar notícias que simplesmente os desagradem. Ao mes-
mo tempo, conforme apontado por Comissão do Parlamento Britâ-
nico, o termo é utilizado para denominar uma gama tão ampla de 
eventos que serve tanto para simples erros jornalísticos como para 
elaboradas e criminosas tentativas de influenciar em processos elei-
torais e interesses econômicos. 

A dificuldade acerca do uso desenfreado da terminologia, 
no entanto, não é um problema de mero cunho semântico. Nas ten-
tativas de frear a propagação das ditas fake news, o Estado Brasileiro 
tem criado diversas propostas legislativas, aptas a gerar enorme in-
fluência na vida pública e privada de seus jurisdicionados. Abrindo 
a possibilidade de intervenção estatal no mercado livre de ideias sob 
o pretexto de coibir as fake news - e sendo fake news um termo com 
significado absolutamente controvertido -, não seria difícil de ima-
ginar um verdadeiro cerceamento de liberdades de manifestação e 
imprensa a ser promovido pelo Estado Brasileiro.

Nesse sentido, é necessário olhar para as proposições legis-
lativas com extrema desconfiança, especialmente ao considerarmos 
o contexto de proteção da democracia e das garantias fundamentais 
no Brasil. Apesar de todas as conquistas trazidas pela Constituição 
Federal de 1988, e considerando também o posicionamento do Su-
premo Tribunal Federal nos julgamentos que tratam do direito à li-
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berdade de expressão, o Estado Brasileiro não goza de uma tradição 
sólida de defesa de garantias fundamentais e direitos individuais. O 
tempo da censura institucionalizada ainda pertence a um passado 
recente é sempre necessário manter a atenção para que ela não re-
torne. 

O Supremo Tribunal Federal, quando da instauração de in-
quérito destinado a apurar a suposta ocorrência de notícias falsas, 
mencionou a necessidade de resguardar a sua “honrabilidade insti-
tucional”. Dworkin assevera que as instituições são democráticas37 
tanto quanto garantem aos cidadãos autonomia e a possibilidade de 
serem ativos na arena pública.
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Reflexões sobre a liberdade de imprensa 
e a responsabilização jornalística

Reflections on the Freedom of Press and journalistic liability

Bernardo Gonçalves Alfredo Fernandes1

João Henrique Rocha Bonillo2

Resumo: O presente trabalho corresponde à uma pesquisa 
teórica que tem como objetivo central realizar uma análise qualitati-
va do direito constitucional pátrio, destacadamente da jurisprudên-
cia do Supremo Tribunal Federal, mas também buscando inspiração 
na vasta jurisprudência da Suprema Corte Norte-Americana, acerca 
da importância da liberdade de imprensa para a efetivação da demo-
cracia e de como a responsabilização excessiva decorrente de uma 
publicação jornalística pode vir a afetar negativamente essa liber-
dade. O fio condutor para tal análise é um recente caso julgado pelo 
Tribunal de Justiça de São Paulo no qual houve a condenação soli-
dária da empresa jornalística e do jornalista que assinou a matéria, 
condenação esta de uma vultuosa quantia e que, devido à situação 
da empresa jornalística, recaiu integralmente sobre o jornalista em 
questão. 

Palavras-chave: “liberdade de imprensa”; “liberdade de ex-
pressão”; “democracia”; “pluralismo”; “jornalismo”.

Abstract: This essay is a theoritical research that has the 
main goal of doing a qualitative analysis of the Brazilian Constitu-
cional Law, mainly highlighting the Supremo Tribunal Federal ju-

1  Professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais. Graduado, 
mestre e doutor em Direito Constitucional pela mesma instituição. Conta-
to: bernardogaf@yahoo.com.br.
2  Graduado em Direito e mestrando em Teoria Constitucional, Direitos Hu-
manos e Instituições Democráticas pela Universidade Federal de Minas 
Gerais.  Contato: jhrbonillo@yahoo.com.br.
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risprudence, but also finding inspiration in the extensive jurispru-
dence of the U.S. Supreme Court, about the importance of freedom 
of press for the effectuation of the democracy and how an excessive 
responsabilization arised from a journalistic publication can negati-
vely affect this freedom. This analysis will be conducted by a recent 
case decided by the Tribunal de Justiça de São Paulo in which was 
determined a solidary conviction of a journalistic enterprise and the 
journalist who signed the article. It envolved a great amount of mo-
ney and because of the situation of the enterprise, the journalist has 
to pay it all.

Keywords: “freedom of press”; “freedom of speech”; “demo-
cracy”; “pluralism”; “journalism”.

Introdução

Mesmo muitas vezes considerada apenas um sinônimo ou, 
com muita sorte, uma faceta da liberdade de expressão, tal atribui-
ção não faz justiça à importância da liberdade de imprensa dentro 
do contexto democrático. 

O conceito de “liberdade de imprensa” não pode se resu-
mir apenas à possibilidade de se publicar ou não algo em algum de-
terminado veículo midiático. Por mais que esta ideia do que seja a 
liberdade de imprensa não deva ser ignorado, sua concepção deve 
ser mais vasta do que isso. Esta liberdade comunicativa tem outras 
funções, tais como a proteção do indivíduo contra o Estado, função 
esta inspirada pelo pensamento liberal clássico, e também buscar ga-
rantir o pluralismo de opiniões e a participação democrática dentro 
do Estado.

Todavia, apesar de ser um direito de suma importância para 
as fundações de qualquer sistema democrático, a liberdade de im-
prensa não é dotada de caráter absoluto, podendo haver restrições 
quanto ao exercício desse direito quando houver abusos ou entrar 
em conflito com outros direitos fundamentais.

Nesse sentido, conduzir-se-á para a discussão uma recente 
decisão do TJSP3 na qual foi determinada a condenação integral de 
um jornalista ao pagamento de vultuosa indenização motivada por 

3  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2019.
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uma publicação por ele feita. Dessa maneira, será analisada ques-
tões como os sujeitos que podem exercer a liberdade de imprensa 
e a pluralidade de vozes que moldam o debate na esfera pública de-
mocrática, bem como debates relacionados à tensão existente entre 
a responsabilização decorrente do exercício do direito e a sua vital 
importância para o Estado Democrático de Direito.  

Para sua construção e melhor organização, o texto será di-
vidido em três partes. A primeira corresponde a uma diferenciação 
de “liberdade de imprensa”, mote central do trabalho, em relação a 
outras liberdades comunicativas, tal como a “liberdade de expres-
são”, a fim de se delinear melhor o conceito a ser aqui trabalhado. 
A segunda parte diz respeito à discussão acerca do tema no direito 
norte-americano, posto que a Suprema Corte dos Estados Unidos já 
possui considerável jurisprudência sobre o tema. Por fim, o debate 
será trazido ao direito pátrio para discutir a forma com que a liber-
dade de imprensa é e deve ser tratada dentro do ordenamento cons-
titucional brasileiro, ressaltando, principalmente, o conceito atinen-
te a essa liberdade construído quando do julgamento da ADPF 130.

1. Pontos de convergência e divergência entre as liberdades 
comunicativas

Consagrado fundamentalmente na Constituição, o direito 
à liberdade é base fundante da democracia brasileira. Inicialmente 
concebida como uma garantia do indivíduo contra a atuação abusi-
va estatal, o conceito deste direito evoluiu de forma a expandir esse 
caráter apenas negativo para ser também uma forma de garantia à 
participação democrática dos indivíduos.

A Constituição Brasileira possui vasto rol de liberdades em 
seu texto, tais como a liberdade de associação, de reunião, de reli-
gião, de pensamento, de expressão, de imprensa, dentre outras. O 
foco da análise será as chamadas “liberdades comunicativas”, desta-
cando-se, dentro desta categoria, as liberdades de expressão e de im-
prensa, com o fito de disseca-las em suas semelhanças e diferenças. 
Inicialmente, para tanto, cumpre-se fazer uma breve diferenciação 
entre os conceitos atinentes às mencionadas liberdades. 

A fim de se traçar fronteiras entre as diferentes liberdades 
comunicativas, deve-se, primeiramente, discorrer sobre a definição 
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de “liberdade de pensamento”, a fim de que esta não se confunda 
com a liberdade de expressão, tendo em vista alguns pontos de con-
vergência entre os conceitos.

A liberdade de pensamento (Art. 5º, VI da CR/88), diz res-
peito à “faculdade de o indivíduo formular juízos e ideias sobre si 
mesmo e sobre o meio externo que o circunda”4, ou seja, é a liber-
dade que permite ao indivíduo ter suas próprias crenças acerca do 
mundo, sejam elas de natureza religiosa ou não. Já a liberdade de 
expressão (Art. 5º, IV) vai além desse caráter ideológico, correspon-
dendo a manifestações, expressões e opiniões. Dessa feita, esta li-
berdade comunicativa diz respeito à exteriorização de convicções e 
demais expressões feitas por um indivíduo. 

Em suma, a grande diferença entre estas liberdades consiste 
no fato de a liberdade de pensamento ser a liberdade do indivíduo 
de possuir suas próprias convicções, enquanto a liberdade de expres-
são seria aquela que permite ao indivíduo poder exteriorizar não 
somente suas convicções, mas qualquer outra expressão ou pensa-
mento que dele possa advir.

Apesar de sua origem como forma de proteção do indivíduo 
contra a ilegítima interferência estatal em sua esfera privada, em al-
guns casos também se admite sua restrição em relação a particulares.

Já a liberdade de imprensa (Art 220, § 1º), apesar de possuir 
alguns aspectos convergentes em relação a expressão, possui caráter 
mais instrumental5, no sentido de que, em casos de monopólios ou 
demais configurações que prejudiquem o debate público, os argu-
mentos utilizados para a sua legitimação não mais funcionarão.

A origem deste direito remonta aos idos do Século XVII, 
quando autores como John Milton, em sua clássica obra Aeropagiti-
ca, defendia a existência de um direito natural de se imprimir o que 
quisesse, sem a imposição de restrições por parte da Igreja ou do Es-
tado. Todavia, faz-se necessário mencionar que o direito defendido 
por Milton não corresponde exatamente à maneira como se concebe 
atualmente o direito à liberdade de imprensa. John Milton defendia 
apenas o direito de se imprimir (print), devendo ser destruídas após 
a impressão obras que, por exemplo, fossem “maliciosas” ou “ofen-
sivas”.

4  BRANCO; MENDES, 2010, p. 506.
5  LICHTENBERG, 1990, p. 105.
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Apesar disso, parte da conceituação de Milton ajudou a se 
desenvolver nos séculos seguintes o direito de liberdade de imprensa 
(freedom of press), não obstante este direito ser diferente da propos-
ta inicial do autor inglês (freedom of printing).

A despeito das diferentes acepções para essas liberdades co-
municativas, não é raro que se coloque as liberdades de expressão e 
de imprensa como se fossem exatamente a mesma forma de liberda-
de. Nesse sentido, expõe Judith Lichtenberg:

Toqueville e Liebling, no entanto, consideram liberdade de 
imprensa em sociedades democráticas como se fosse um 
dogma que praticamente não pode ser desafiado – essencial 
para a autonomia e auto-expressão e um elemento indis-
pensável para a democracia e para que se alcance a verda-
de. Tanto os eloquentes teóricos quanto os seus defensores 
contemporâneos defendem que a liberdade de expressão e a 
liberdade de imprensa estão na mesma categoria, implican-
do que elas são inseparáveis, provavelmente equivalentes e 
igualmente fundamentais6.

 Em nenhum momento é negado às liberdades de expressão 
e de imprensa a sua posição fundamental no que tange a democra-
cia, mas, apesar de elementos semelhantes, esses direitos não devem 
ser considerados como sinônimos um do outro.

Nesse sentido, para se diferenciar a liberdade de imprensa, 
partindo da concepção atualmente majoritária no que tange este di-
reito, da liberdade de expressão, Venício Lima destaca uma discre-
pância no momento de “surgimento” dessas liberdades como direi-
tos subjetivos, a saber:

Existe uma preliminar básica que diferencia as liberdades 
de expressão e de imprensa que, todavia, muitas vezes não 

6  LICHTENBERG, 1990, p. 102. No original:“Tocqueville and Liebling 
notwithstanding, consider freedom of the press in democratic societies is 
a nearly unchallengeable dogma - essential, it is thought, to individual 
autonomy and self-expression, and an indispensable element in democracy 
and the attainment of truth. Both its eloquent theoreticians and its contem-
porary popular advocates defend freedom of speech and freedom of the 
press in the same stroke, with the implication that they are inseparable, 
probably equivalent, and equally fundamental”.
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é lembrada. Enquanto a primeira nasce com o indivíduo, a 
segunda, para existir, implica não só a disponibilidade de 
material impresso – tecnologia/máquina e ‘papel’ – mas, 
também, a capacidade dos indivíduos de lerem, vale dizer, 
implica a existência de um público leitor7.

Apesar desta definição não se encontrar perfeitamente ali-
nhada com a atual tecnologia da imprensa, visto que muitos veículos 
de comunicação não se utilizam mais de papel e agora têm versões 
digitais, pode-se retirar dela a importante noção da necessidade de 
um meio de mídia para que a liberdade de imprensa seja exercitada, 
seja essa meio o tradicional papel impresso, emissoras de radiodi-
fusão ou mesmo sítios virtuais e arquivos eletrônicos. Outro ponto 
importante da definição acima é a necessidade de um público ao 
qual é direcionado a publicação decorrente do exercício da liberdade 
de imprensa.

Além disso, substancial parte da doutrina entende que os 
sujeitos de direito da liberdade de expressão e imprensa são distin-
tos. Enquanto todos os indivíduos possuem o direito à liberdade de 
expressão, a delimitação de quem seriam os sujeitos da liberdade de 
imprensa é dotada de maior complexidade.

Uma comum inferência que se faz é atribuir como sujeito da 
liberdade de imprensa a sociedade como um todo, posto que ela é 
uma condição para o exercício de uma liberdade individual.

Já autores como o professor Kaarle Nordenstreng não con-
cebem a sociedade generalizada como sendo o sujeito da liberdade 
de imprensa. Segundo o autor, por ser um direito fundamental, este 
sujeito seria um ser humano individual, não podendo atribuir tal 
faculdade a órgãos de imprensa8.

Em sentido contrário, contudo, entende o Supremo Tribunal 
Federal. No paradigmático julgamento da Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental nº 130, no qual foi decidido que a 
Lei de Imprensa não havia sido recepcionada pela nova ordem cons-
titucional brasileira, o Tribunal entendeu que a imprensa por si mes-
ma pode ser o sujeito de tal direito.

O entendimento do STF no que diz respeito à possibilidade 
de uma pessoa jurídica poder vir a ser sujeito de direito fundamental 

7  LIMA, 2010, p. 27.
8  NORDENSTRENG, 2007. 
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no que tange o direito à liberdade de imprensa está em consonân-
cia com os demais julgados da Corte, tendo em consideração que 
diversos outros direitos fundamentais já foram atribuídos a pessoas 
jurídicas. Nesse sentido:

No mesmo sentido que o estrangeiro, as pessoas jurídicas, 
modernamente, são igualmente destinatárias de alguns direi-
tos fundamentais. O STF reconhece, por exemplo, o direito à 
indenização por danos morais, o direito à imagem, o direito 
de propriedade. Assim também não há impedimento para 
exercício de direitos fundamentais pelas pessoas jurídicas.9

Não obstante, há também a discussão acerca de haver uma 
liberdade interna corporis do jornalista dentro do corpo de uma 
empresa jornalística, liberdade majoritariamente entendida como 
relativa devido ao direito de propriedade dessa empresa jornalística 
e o seu direito a manter uma linha editorial própria10. Nesse senti-
do, a norte-americana Judith Lichtenberg afirma que há um direito 
individual de se “tentar a publicação”, mas não um direito absoluto 
do indivíduo que possa intervir em algum veículo comunicacional 
alheio a ele para obrigar sua publicação a ser feita:

O caso da publicação, central para a nossa discussão sobre 
liberdade de imprensa, apresenta outras complicações. O 
que é óbvio é que ninguém tem um direito de publicação 
no sentido de um direito de publicar onde quiser. Eu posso 
enviar meus escritos para vários livros ou jornais, o que quer 
dizer que eu tenho um direito de tentar a publicação, mas eu 
conseguir publicar depende das escolhas que eles [livros e 
jornais] têm direito de fazer”11.

9   BRANCO; MENDES, 2008 apud FERNANDES, 2014, p. 333.
10  BRANCO; MENDES, 2010, p. 453.
11  LICHTENBERG, 1990, p. 119. No original: “The case of publishing, 
central to our discussion of freedom of the press, raises further complica-
tions. What is obvious is that no one has a right to publish, if that means a 
right to succeed in publishing where one chooses. I may send off my writ-
ings to any number of book or journal publishers – that is to say, I have the 
right to try to publish - but whether I succeed typically depends on choices 
that they are entitled to make”.
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Para completar seu raciocínio, Lichtenberg traz a metáfora 
de um leitor que quer ler seu livro favorito, mas este livro somente 
existe dentro da biblioteca de um terceiro, sendo, portanto, inaces-
sível sem a autorização deste último indivíduo, ou seja, o leitor não 
pode invadir a biblioteca privada de um terceiro e ler o livro sob a 
alegação de estar exercendo seu direito à leitura. Contudo, deveria 
ser incentivado pelo Estado lugares como bibliotecas públicas para 
que se possa ter maior facilidade de acesso a esse livro12. O que a 
autora quer dizer por essa metáfora, basicamente, é que alguém não 
pode impor uma publicação em um veículo comunicacional, mas 
que pode tentar assim o fazer. Além disso, deve ser incentivada a 
existência de maiores possibilidades e veículos para que mais ideias 
possam ter sua vez no fórum público. Pode se dizer que essa regra se 
aplica ao contexto brasileiro, com o direito de réplica atuando como 
exceção. 

Essa exposição de Judith Lichtenberg no que concerne o 
conflito entre os direitos referentes à liberdade de imprensa e pro-
priedade de forma alguma retira o direito individual do cidadão no 
que tange àquela liberdade, mas dá substrato para que a empresa 
jornalística possa ser considerada sujeito deste direito e, devido a 
isso, também ser responsabilizada caso ocorra eventual abuso. Além 
disso, essa conceituação por si só admite restrições à liberdade de 
imprensa, seja para o indivíduo que não pode ter sua publicação re-
jeitada por uma determinada empresa jornalística, ou para esta pró-
pria empresa, no caso de monopólios e demais configurações que 
criem obstáculos consideráveis ao exercício desse direito por parte 
de indivíduos13.

Sendo assim, não parece adequado o apontamento de que as 
liberdades de expressão e imprensa correspondem a mesma liberda-
de. Não obstante a diferenciação no que tange às formas por meio de 
que as quais são exercidas, também pode ser dito que os sujeitos de 
direito das referidas liberdades podem vir a ser distintos.

2. Lições advindas do direito norte-americano acerca da liber-
dade de imprensa

12  LICHTENBERG, 1990, p. 113-114.
13  Ver tópico 2 do presente trabalho.
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No que diz respeito à liberdade de expressão, os Estados 
Unidos tendem a adotar uma postura pouco restritiva a esse direito. 
No entanto, quanto à liberdade de imprensa, a ordem jurídica desse 
país não se comporta da mesma forma.

A liberdade de expressão, no contexto norte-americano é 
demasiadamente influenciada pela perspectiva liberal clássica, na 
qual o Estado seria potencialmente o maior transgressor dos direitos 
individuais e, por tal motivo, a liberdade de expressão se apresenta-
ria como um direito fundamental para proteger o indivíduo da atu-
ação estatal.

Tendo em consideração essa visão da liberdade de expres-
são, resta concluir que o sujeito deste direito sempre será uma pessoa 
individual. Entretanto, a liberdade de imprensa é enxergada por um 
diferente prisma. Esta última liberdade seria algo como se uma con-
dição necessária para que a liberdade individual de expressão seja 
exercida, conforme se verifica na Declaração de Virginia: “As pesso-
as não deverão ser privadas ou abreviadas de seu direito de falar, ou 
escrever, ou de publicar seus sentimentos; e a liberdade de imprensa, 
sendo um dos grandes pilares da liberdade, deverá ser inviolável”14. 

Como grande exemplo dessas diferentes visões no que se diz 
respeito à liberdade de expressão e de imprensa no direito norte-a-
mericano  temos C. Edwin Baker, jurista que defende um exercício 
da liberdade de expressão quase irrestrito15, mas que por outro lado 
defende a regulação estatal quanto à liberdade de imprensa princi-
palmente no que concerne às tendências e práticas monopolizantes 
dos canais de mídia16 

Nesse sentido é o leading case norte-americano sobre a ma-
téria, New York Times Co. v. Sullivan (1964). Este conhecido caso 
diz respeito a um chefe da polícia da cidade de Montgomery, estado 
do Alabama, que entrou com um pedido na justiça desse estado a 
fim de se obter indenização por difamação contra o jornal nova-ior-
quino e quatro de seus jornalistas. O motivo do pedido foi uma re-
portagem publicada no jornal na qual se teria denunciado abuso e 
feitos duras críticas quanto à atuação da polícia dessa cidade contra 
14  Tradução livre de: “The people shall not be deprived or abridged of their 
right to speak, or to write, or to publish their sentiments; and the freedom 
of the press, as one of the great bulwarks of liberty, shall be inviolable”.
15  BAKER, 1989.
16  BAKER, 2007.
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militantes do movimento dos direitos civis (civil rights).
Dentre os principais tópicos abordados pela decisão da 

Suprema Corte, destaca-se, inicialmente, o interesse público da di-
vulgação de informações acerca de autoridades públicas enquanto 
agem revestidas por tal autoridade:

Este papel questionador e desconstrutivo que a imprensa, em 
um Estado Democrático de Direito, deve representar, ainda 
mais na presença de autoridades e figuras públicas, quando 
seus atos se revestem de interesse coletivo e social, não im-
plica, como já realçamos antes, imunização, mas sim a emer-
gência de um campo protetivo diferenciado, em razão desta 
liberdade fundamental necessitar de espaços maiores de oxi-
genação. Isto é, limites não para conter esta função investi-
gativa e de crítica, mas, sim, para legitimá-la ainda mais, em 
que ser agressiva não é o mesmo que desmedida17.

Outro ponto fundamental da decisão foi a criação da cha-
mada Actual Malice, que consiste na necessidade de haver uma “in-
tenção maliciosa” ou negligência em se propagar via imprensa infor-
mações inverídicas.

Outra decisão nesse sentido que deve ser comentada é a 
Gertz v. Robert Welch (1974). Enquanto o caso anterior delimitou 
os parâmetros nos quais a liberdade de imprensa possa vir a lesar os 
direitos de autoridades públicas, o caso Gertz diz respeito a violação 
de direitos de indivíduos “particulares” por parte da imprensa. Devi-
do ao fato de suas ações não serem de interesse público, tal como as 
de autoridades, o Estado deveria “assegurar uma latitude substancial 
a fim de se fazer cumprir os remédios legais contra difamação feita 
contrariamente a uma pessoa privada”18.

Além das já mencionadas decisões, outra importante deci-
são acerca do assunto é a de Hustler Magazine, Inc. v. Falwell (1988). 
Nesse caso, a liberdade de imprensa foi utilizada para que se publi-
casse uma sátira de uma celebridade dentro de uma revista. De ma-
neira coerente com as referidas decisões anteriores sobre o assunto, a 
Suprema Corte decidiu de modo a atribuir às figuras públicas e cele-

17  CATTONI DE OLIVEIRA; PRATES; REPOLÊS, 2017, p. 234.
18  U.S. Supreme Court, 1974.
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bridades, mesmo não estando estas revestidas de autoridade pública, 
tratamento semelhante ao definido na decisão New York Times Co. 
v. Sullivan no que diz respeito à possibilidade de restringir a liber-
dade de imprensa com base em alegadas difamações que sofreram.

Outro debate muito prolífico dentro do direito norte-ameri-
cano sobre o tema é a relação entre liberdade de imprensa e proprie-
dade dos meios de comunicação, uma relação muitas vezes ruidosa. 
No tocante a esse embate jurídico, a Suprema Corte já proferiu di-
versas decisões das quais se pode extrair noções que elucidam o en-
tendimento acerca do conflito entre direito ao exercício da liberdade 
de imprensa e o direito à propriedade. 

A primeira dessas decisões foi Marsh v. Alabama (1946), 
quando a Suprema Corte manteve o direito de religiosos distribuí-
rem panfletos em uma rua de uma cidade que, entretanto, pertencia 
a uma companhia. Na década seguinte, a Suprema Corte veio nova-
mente a atuar jurisprudencialmente sobre o assunto. Em NLRB v. 
Babcock & Wilcox (1956), a Corte entendeu de maneira favorável 
ao direito de propriedade em detrimento à liberdade de imprensa. 
O caso em tela tratava de trabalhadores que estavam entregando fo-
lhetos dentro das dependências de uma empresa, sendo que tal em-
presa tentou impedir a divulgação dos folhetos. O entendimento da 
Suprema Corte foi no sentido de que haveria outros meios possíveis 
de comunicação entre os trabalhadores do local, não necessitando a 
entrega dos folhetos ser, impreterivelmente, dentro das dependên-
cias da empresa. Sendo assim, o direito de propriedade da empresa 
prevaleceria e os folhetos não poderiam ser mais distribuídos lá.

Apesar de ser um caso que possui muitos aspectos seme-
lhantes com o acima mencionado, as peculiaridades de Amalgama-
ted Food Employees v. Logan Valley Plaza (1968) levaram a Corte a 
julgar em sentido contrário a NLRB v. Babcock & Wilcox (1956). A 
razão desse entendimento foi que o protesto de trabalhadores estava 
ocorrendo dentro de um shopping center e, devido a este tipo de es-
tabelecimento de certa forma “emular” um espaço público, o direito 
de propriedade do shopping não poderia ser evocado para coibir a 
manifestação dos trabalhadores.

Desta rica jurisprudência da Suprema Corte Norte-Ameri-
cana, pode-se extrair alguns princípios norteadores para tratar de 
conflitos entre direitos referentes à propriedade e às liberdades co-
municativas. Por óbvio, compreende-se que os sistemas jurídicos dos 
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Estados Unidos e do Brasil são extremamente distintos, não somente 
pela distinção inicial decorrente do fato de um ser de common law 
e o outro de civil law, mas também devido a diversos outros fatores. 
Entretanto, isto não é impeditivo para um sistema não se inspirar 
pelas discussões promovidas em outro, fazendo a devida adaptação 
a sua realidade jurídica caso seja necessário. 

No que diz respeito aos princípios norteadores acima men-
cionados, o primeiro deles é a doutrina da actual malice para aferir 
se o dano causado à vítima é indenizável. Esta doutrina se baseia no 
caráter democrático da liberdade de imprensa ao definir a impor-
tância do interesse público em detrimento dos sentimentos a quem 
a reportagem se dirige. 

O entendimento predominante não é da ordem de um cará-
ter absoluto a ser atribuído à liberdade de imprensa, podendo-se pu-
blicar qualquer coisa que não haverá qualquer risco de responsabili-
zação, mas sim que informações ou fatos sobre autoridades públicas 
e figuras públicas privadas, tais como celebridades, são revestidas 
de um interesse público e por isso o embaraço na publicação dessas 
informações ou fatos lesaria a liberdade de imprensa. Entretanto, se 
caso for demonstrada que a publicação tinha interesse reais de cau-
sar dano as suas vítimas ou que foi resultado de uma negligência 
grosseira (actual malice), quem fez a publicação deverá ser respon-
sabilizado por sua ação.

Outro ponto importante, muito destacado em decisões 
como Marsh v. Alabama (1946) e Amalgamated Food Employees v. 
Logan Valley Plaza (1968) é quando a propriedade privada adota as 
funções de um local público, como na rua que pertencia a compa-
nhia ou em um shopping center, o direito de propriedade não pre-
pondera em relação à liberdade de imprensa ou de expressão, não 
podendo, portanto, restringir o exercício dessas liberdades comu-
nicativas por parte dos cidadãos que lá estejam. Disto se pode ex-
trair que o direito de propriedade não deve ter uma preponderância 
inata sobre o da liberdade de imprensa, ou seja, por mais que uma 
empresa jornalística goze do direito de manter uma linha editorial 
própria, não é sempre que ela poderá fazer esse direito se valer sobre 
a liberdade de imprensa.

Por fim, diante dessas decisões, assim como não há um di-
reito absoluto à propriedade, também se pode verificar a inexistência 
de um direito absoluto no que corresponde ao exercício da liberdade 
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de imprensa. Um indivíduo não pode, por exemplo, forçar um jornal 
a publicar algum de seus escritos em situações não excepcionais sob 
a justificativa de estar exercendo sua liberdade19. Há exceções a esse 
mandamento como no caso do direito de réplica, mas via de regra o 
direito propriedade tende a prevalecer nesse tipo de situação. 

A imensa discussão acerca dos limites da liberdade de im-
prensa no direito norte-americano, apesar de suas singularidades, 
pode trazer apontamentos e diretrizes para o direito pátrio no intui-
to de que se reflita o papel da imprensa dentro da sociedade brasilei-
ra, bem como também este direito deve ser exercido observando os 
limites do ordenamento constitucional do país.  

3. Considerações acerca da responsabilização decorrente da 
produção jornalística no contexto brasileiro

Consagrada constitucionalmente como direito fundamen-
tal, a liberdade de imprensa possui fulcro, assim como a liberdade de 
expressão, na disposição de livre manifestação constante no art. 5º, 
IV da Constituição, reforçado pelo art. 220, § 1º.

Quanto ao exercício da liberdade de expressão, o entendi-
mento hodierno do Supremo Tribunal é no sentido de poder haver, 
em específicas situações, restrições legítimas a esse direito. Substan-
cial exemplo dessa afirmação é a vedação do discurso de ódio20, es-
tando tal prática configurada como um abuso do direito à liberdade 
de expressão.

Como já mencionado no tópico anterior do presente texto, o 
modelo norte-americano tangente à liberdade de expressão é deve-
ras permissivo e abrangente. A concepção norte-americana é extre-
mamente inspirada pelo pensamento liberal tradicional, no qual o 
Estado consistia na única ameaça aos direitos individuais e as liber-
dades surgiriam nesse contexto como forma de proteção do cidadão 
contra a teratologia da atuação estatal.

Todavia, apesar de certa influência dessa concepção, o Tri-
bunal brasileiro optou por um entendimento diverso, mais inspirado 
pelo direito internacional dos direitos humanos e o entendimento 
majoritário acerca do que o direito à liberdade de expressão signifi-

19  LICHTENBERG, 1990.
20  STF, 2003.
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caria nas condições atuais de democracia. Nesse sentido, a liberdade 
de expressão teria um caráter dúplice, não negando o seu caráter de 
exercício de autonomia individual e proteção contra os abusos por 
parte do Estado, mas também teria caráter de ser parte fundante da 
democracia ao ser condição de fomento para o debate e a participa-
ção democrática21. Complementarmente, o teórico norte-americano 
Owen Fiss afirma que:

Nós temos que aprender a aceitar esta verdade cheia de iro-
nia e contradição: que o estado pode ser tanto um inimigo 
como um amigo do discurso; que pode fazer coisas terríveis 
para desestabilizar e minar a democracia, mas também fazer 
coisas extraordinárias para fortalecê-la.22

Por essa perspectiva também pode se inferir que não é so-
mente a atuação do Estado que tem o condão de lesar um indivíduo 
pelo abuso de direito concernente a suas liberdades comunicativas, 
tais como a de expressão e a de imprensa, mas também um outro 
indivíduo particular pode fazer isso por meio de suas ações23. 

No que diz respeito à liberdade de imprensa pode ser dito o 
mesmo. Foi editada no ano de 1967, ou seja, durante o período mi-
litar, a Lei de Imprensa (Lei 5.250), lei esta que regulava a atividade 
da imprensa. Todavia, tal diploma foi julgado como não recepciona-
do pela nova ordem constitucional por meio do julgamento da Ar-
guição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 130. 
Conquanto a não recepção desta lei, o Supremo Tribunal Federal, 
nesta decisão, erigiu considerável avanço no tocante à conceituação 
e aos limites da liberdade de imprensa no contexto legal brasileiro.

Quanto a esse último ponto, primeiramente, vale destacar 
entendimento consonante com a perspectiva majoritariamente ado-
tada no que tange a liberdade de expressão: o Estado não é a única 
ameaça e particulares podem vir a lesar direitos de outros particu-
lares por meio de um exercício abusivo dessas liberdades. Por esse 
ângulo:

Em certo sentido, lendo de modo conjunto os votos dos Mi-

21  HESSE, 1998.
22  FISS, 2005, p. 25.
23  FISS, 2005, p. 48.
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nistros Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa, encontramos 
passagens que argumentam nessa linha mais crítica, quando, 
por exemplo, afirma-se que o que há é uma “reserva legal 
qualificada”, pois o constituinte não pretendeu erigir um di-
reito absoluto, imunizado contra todo tipo de intervenção, 
podendo existir regulações sobre a referida matéria. Os refe-
ridos ministros também destacaram o fato de que possíveis 
ofensas aos direitos fundamentais, não se originam somente 
do Estado. Poderes privados são capazes de cometer tais abu-
sos. E por isso salientaram que o Estado pode não ser apenas 
uma ameaça às liberdades comunicativas, indagando sobre a 
configuração democrática da liberdade de imprensa, sobre-
tudo diante da pluralidade de atores sociais que se movem 
por cenários marcados por profundas distorções em termos 
de poder de influência nos centros decisórios24.

Diante disso, pode-se extrair algumas características do 
direito à liberdade de imprensa no direito brasileiro como a possi-
bilidade de sua relativização e a capacidade de haver abusos desse 
direito, bem como à importância dessa liberdade comunicativa para 
garantir democracia, aliadas à característica mencionada no primei-
ro item do presente trabalho, qual seja a possibilidade de a própria 
imprensa ser, por si só, sujeito desta liberdade.

Sendo assim, o foco da análise será trazer reflexões pondera-
tivas tangentes à possibilidade de abusos e a finalidade democrática 
dessa liberdade.

O fio condutor para esse debate será uma recente decisão 
proferida pelo TJSP na qual um jornalista e a empresa proprietária 
do veículo comunicacional foram condenados a indenizar um indi-
víduo particular por conta de uma publicação feita por esse mesmo 
jornalista em uma revista impressa dessa empresa jornalística. En-
tretanto, devido ao fato dessa empresa se encontrar em recuperação 
judicial, a condenação, cujo valor atualmente já ultrapassou o valor 
de um milhão de reais, recaiu integralmente sobre o jornalista. 

Ignorando-se inicialmente o mérito da questão, entende-se 
que do ponto de vista dogmático é possível a condenação. O Supe-
rior Tribunal de Justiça possui editada a Súmula 221 que, em curtas 
palavras, dispõe nesse sentido: “São civilmente responsáveis pelo 

24  CATTONI DE OLIVEIRA; PRATES; REPOLÊS, 2018, p. 71.
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ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tan-
to o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação”. 

Corroborando esse entendimento, no julgamento da ADPF 
130 também foi definido que não há, de fato, caráter absoluto ao 
exercício da liberdade de imprensa. Sendo assim, é passível de res-
ponsabilização o abuso deste direito por parte de particulares.

Analisando-se o caso por um viés estritamente dogmático, 
levando em consideração apenas as disposições sobre responsabili-
dade civil no direito positivo brasileiro e o julgamento da ação cons-
titucional que admitiu a possibilidade de particulares abusarem do 
direito à liberdade de imprensa, entende-se que a responsabilização 
por conta de uma publicação de cunho jornalístico é possível. En-
tretanto, cabe ainda discutir aspectos dessa condenação por um viés 
crítico.

Novamente destacando o julgado da ADPF 130, rememora-
-se o excerto que versa sobre a relação entre a necessidade de haver 
uma proporcionalidade entre o dano e a indenização, de maneira a 
não ferir a liberdade de imprensa:

Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mes-
ma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, 
em violação ao princípio constitucional da proporcionalida-
de. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou 
material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba 
receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é 
no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta 
situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a 
circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de im-
prensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística 
deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da li-
berdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tor-
nar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade25.

Tendo em vista o conceito erigido no tocante ao direito à li-
berdade de imprensa, também construído no julgamento da referida 
ADPF, qual seja a relação de mútua causalidade entre liberdade de 
imprensa e democracia, de modo àquela ter como essencial função 
a garantia do pluralismo, compreendido como “fundamento das so-

25  STF, 2009, p. 6.
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ciedades autenticamente democráticas”26 e a “a virtude democrática 
da respeitosa convivência dos contrários”27, uma responsabilização 
excessiva sobre um agente da imprensa privaria esta liberdade do 
“oxigênio’ necessário para que pudesse cumprir o papel democrático 
a ela atribuído.

Como adendo à caracterização da liberdade de imprensa 
como garantidora de um pluralismo democrático, Cattoni et. al sa-
lientam que o Estado deve ir além do papel de protetor de uma esfera 
privada para ser também o promovedor de um pluralismo o qual 
está em constante mudança:

Em suma, assumimos que qualquer liberdade fundamental 
é carregada de historicidade, em que o texto constitucional 
é tomado como intrinsicamente aberto, sempre em dispu-
ta marcado por exigências de um pluralismo cada vez mais 
complexo, fazendo com que o Estado, agora traduzido a par-
tir de uma Teoria da Constituição altamente problematizan-
te, não possa mais ser restringido ao papel de protetor de 
uma esfera privada que se autorregularia, pois, do contrário, 
corremos o risco de continuarmos “garantindo a liberdade 
de imprensa somente para aqueles que já a possuem”.28

A organização não-governamental Artigo 19 (Article 19), 
cujo objetivo é proteger a liberdade de imprensa e o acesso à infor-
mação ao público, elaborou relatório em semelhante sentido ao do 
julgamento da ADPF 130. Nesse relatório foi destacado como um 
dos maiores problemas da liberdade de imprensa no Brasil o “uso 
abusivo de indenizações por dano moral contra jornalistas e veículos 
de comunicação social com base em alegadas práticas difamatórias, 
inclusive com a utilização de decisões liminares que podem carac-
terizar censura prévia” 29 .Ou seja, verifica-se que há uma relação 
prejudicial entre uma atuação judicial que assenta uma indenização 
proporcionalmente descabida e a liberdade de imprensa.

A averiguação do cumprimento do princípio da proporcio-
nalidade, evocado pela decisão da ADPF 130 como forma de prote-

26  STF, 2009, p. 7.
27  STF, 2009, p. 7.
28  CATTONI DE OLIVEIRA; PRATES; REPOLÊS, 2018, p. 92.
29  ARTICLE 19, 2007.
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ção à liberdade de imprensa é complexa. Este princípio, para a sua 
melhor aplicação, deve observar a adequabilidade, a necessidade e a 
proporcionalidade em sentido estrito. Ademais, considerável parte 
da doutrina destaca que também deve ser sopesado as circunstâncias 
de fato, o meio utilizado e o fim a que se quer chegar. Nas palavras 
de Humberto Ávila: “sua força estruturadora reside na forma como 
podem ser precisados os efeitos da utilização do meio e de como é 
definido o fim justificativo da medida”30.

Pela decisão proferida pelo TJSP, pode-se inferir que o fim 
que ela está querendo atingir é a proteção quanto à violação dos di-
reitos de personalidade de um indivíduo privado por conta de uma 
publicação jornalística, um fim plenamente legítimo e possível den-
tro da ordem jurídica brasileira. 

 O contexto brasileiro do direito à liberdade de imprensa, ao 
não o considerar como algo absoluto, apesar de sua vital importân-
cia para a democracia pátria, permite a responsabilização dele de-
corrente. Tal entendimento é semelhante ao da decisão da Suprema 
Corte Gertz v. Robert Welch (1974) e também da posição do direito 
internacional dos direitos humanos, não sendo uma peculiaridade 
brasileira. 

Contudo, quanto ao meio que se utiliza para que se chegue 
a esse fim, deve-se refletir e questionar. Devido ao fato de a empresa 
jornalística solidariamente condenada ao pagamento da indeniza-
ção, por si só já consideravelmente vultuoso, estar em processo de 
recuperação judicial e, por isso, na prática, a dívida superior a um 
milhão de reais recair integralmente ao trabalhador jornalista que 
assinou a reportagem, pode-se argumentar contrariamente à exis-
tência de uma devida aplicação da proporcionalidade nesse caso.

Como dito na ADPF 130 e no relatório da ONG Article 19, 
uma responsabilização patrimonial excessiva nessas situações pode 
vir a sufocar a liberdade de imprensa. Decisões como a do TJSP po-
dem fazer jornalistas evitarem de assinarem suas matérias com re-
ceio de uma futura responsabilização da opulência da do caso aqui 
referenciado. Um jornalista deixar de exercer seu constitucional di-
reito à liberdade de imprensa por conta do risco de uma condenação 
excessiva é um evidente problema. 

Além disso, sem a proteção para eventuais publicações de 

30  ÁVILA, 2012, p. 185.
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caráter mais “arriscado”, como por exemplo reportagens sobre auto-
ridades públicas ou que envolvessem grandes somas monetárias, o 
jornalista ficaria intimidado de assim prosseguir com a sua investi-
gação. Tal situação é extremamente problemática devido ao efeito si-
lenciador que causaria. Evocando-se disposições como a Declaração 
de Virgínia e a Declaração de Chapultec, a liberdade de imprensa 
é uma liberdade da “sociedade”. Dessa maneira, o que resultaria da 
confluência de todos esses fatores seria que a sociedade como um 
todo seria lesada em seus direitos de obter informação e de partici-
par do debate público.

Apesar de a retromencionada decisão do STF expandir a ca-
pacidade de ser sujeito ativo do direito da liberdade de imprensa aos 
próprios órgãos de imprensa, tal liberdade comunicativa ainda é um 
direito fundamental e, por isso, também é atribuída aos indíviduos 
que a utilizam a fim de informar e propor debates31.

Há também a posição, minoritária esta, que argumenta de 
modo de diminuir o escopo do que seria o “abuso” do direito à li-
berdade de imprensa. Este posicionamento é visualizado em alguns 
apontamentos que o Ministro Ayres Britto fez quando do julgamen-
to da ADPF 130. Preocupado com a censura que poderia advir do 
Estado, o Ministro do STF amplia o âmbito protetivo da liberdade de 
imprensa para afirmar que: “não há espaço constitucional para mo-
vimentação interferente do Estado em qualquer das matérias essen-
cialmente de imprensa”32. Para o Ministro, somente garantido um 
fluxo de informações assim protegido é que se poderia contestar e 
criticar os dogmas vigentes como fizeram Galileu Galilei e Giordano 
Bruno, renomados cientistas citados por Ayres Britto em seu voto.

Visão parecida é a do ex-Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral Eros Grau em texto sobre a decisão do TJSP33. Segundo Eros 
Grau, não houve sequer um abuso do direito à liberdade de imprensa 
que viesse a ensejar a condenação. Evocando a decisão do STF da AI 
705.630/SC34, o ex-Ministro salienta o direito de informar, o direito 
de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar, 
sendo a repressão à atividade jornalística (entendendo Eros Grau, 
nesse caso, que assim se portou o Poder Judiciário) irreconciliável 
31  STF, 2019.
32  STF, 2009, p. 68.
33  GRAU apud KFOURI, 2019.
34  STF, 2011. 
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em relação aos valores constitucionais assegurados pela liberdade de 
imprensa.

Nesse sentido, também poderia evocar aspectos decorrentes 
do leading case norte-americano, New York Times Co. v. Sullivan 
(1964), para tratar do assunto. Do referido caso se retira a ideia de 
que as ações de autoridades públicas relacionadas a sua função en-
quanto exercendo essa autoridade, seria dotada de interesse públi-
co e, salvo casos de haver uma intenção maliciosa por trás ou uma 
grosseira negligência, não poderia ensejar uma violação aos seus 
direitos individuais. Inspirada por esse julgamento, também há a de-
cisão Hustler Magazine, Inc. v. Falwell (1988). Essa decisão equipara 
figuras públicas e celebridades às autoridades públicas para fins de 
liberdade de imprensa, no sentido de haver também interesse públi-
co nas ações deste último grupo de pessoas.

Quanto à decisão do TJSP que serviu como fio condutor para 
a discussão acerca da responsabilização jornalística, o seu mérito 
não foi discutido por predispor novas discussões que ultrapassariam 
a discussão aqui feita e desfocaria o presente trabalho. Entretanto, 
mesmo não adentrando no mérito, verifica-se que, dogmaticamente, 
é possível haver responsabilização do jornalista e da empresa jorna-
lística oriunda do abuso do direito à liberdade de imprensa.

Todavia, analisando-se a decisão por uma ótica problema-
tizante, há várias questões que surgem a respeito dessa responsabi-
lização. A principal destas questões é a que diz respeito à possibili-
dade de uma responsabilização exacerbada constituir uma agressão 
à liberdade de imprensa. O conceito constitucional de liberdade de 
imprensa construído pelo STF quando do julgamento da ADPF 130, 
ao valorizar a importância desta liberdade para a esfera democrática, 
entende que deve haver uma proporcionalidade entre a indenização 
e o dano, a fim de não constituir admoestação à atividade jornalística

Considerações finais

O julgamento da ADPF 130, apesar de ter como mote de-
cidir se a Lei de Imprensa (Lei 5.250/1967) foi ou não recepcionada 
pela nova ordem constitucional brasileira, também foi extremamen-
te importante por delinear contornos referentes à liberdade de im-
prensa. 
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Primeiramente, foi amplamente destacado na referida deci-
são o caráter social dessa liberdade comunicativa e sua impreterível 
função de alicerce da nova democracia brasileira, promovendo o 
pluralismo democrático por meio da divulgação de informações à 
sociedade e do fato de propiciar meios para que se possa participar 
cada vez mais do espaço público para discussões e debates. 

Além disso, apesar de uma posição que, apesar de existente 
e de contar com renomados juristas, é minoritária e considera o es-
copo protetivo do direito à liberdade de imprensa como dotado de 
grande amplitude, o entendimento majoritário no que diz respeito 
ao julgamento da ADPF 130 foi que a referida liberdade, apesar de 
sua extrema importância social, não é absoluta e, por isso, seus abu-
sos são passíveis de responsabilização.

Em suma, a discussão acerca dos limites da liberdade de im-
prensa ainda é incipiente no Brasil. Se por um lado, o Supremo Tri-
bunal Federal e considerável parte da doutrina salientam a impor-
tância desta liberdade comunicativa para a democracia, por outro 
também não contestam a  possibilidade de se ocorrer abusos quanto 
ao exercício deste direito, o que viria a ensejar responsabilização. 

No que diz respeito ao caso que serviu de fio condutor para 
a discussão, o trabalho não possui qualquer pretensão em discutir 
o mérito da causa, evocando-o somente para discutir determinadas 
questões pontuais. Entretanto, a determinação do Tribunal de fazer a 
dívida recair integralmente sobre o jornalista parece, de acordo com 
a argumentação aqui desenvolvida, problemática e desproporcional, 
postas as implicações negativas que decisões judiciais dessa vultuo-
sidade podem vir a ter sobre a liberdade de imprensa.   
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Tributação e mulher: Uma 
perspectiva de Justiça Social

Taxation and Women: A Social Justice Perspective

Maria Carolina Carvalho Motta1
 

Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo demonstrar 
como o sistema tributário brasileiro, tal como se encontra hoje, atua 
como potencializador das desigualdades sociais, específicamente as 
de gênero. Dessa forma, os estudos partem da hipótese de que a mu-
lher sofre uma tributação excessiva que colabora para a perpetuação 
das desigualdades entre homens e mulheres. Em um sistema que po-
siciona o consumo como elemento central da tributação e, portanto, 
gerador de receitas para o Estado, a mulher acaba por reverter toda 
ou grande parte de sua renda para este fim, visto que além do con-
sumo básico que atinge todos os cidadãos, é impelida a sustentar um 
padrão estético. As normas tributárias por disposição constitucio-
nal devem ser instrumentos de realização de justiça social. É, neste 
sentido, que a pesquisa de cunho qualitativo se vale dos estudos de 
teoria da justiça de  Fraser a fim de demonstrar a importância da 
esfera pública como uma instituição fundamental para os estudos 
da igualdade em uma perspectiva crítica reflexiva e de aprendizado 
coletivo. De forma que este diálogo de fontes viabilizou concluir que 
o desenho da política fiscal brasileira colabora sobremaneira para 
agravar o quadro de desigualdade de direitos e oportunidades entre 
homens e mulheres. 

Palavras-Chave: Tributação; Mulher; Justiça. 
Summary: This research aims to demonstrate how the Bra-

1  Doutora em Ciências sociais - Estudos Comparados sobre as Américas 
pela UnB (2017). Professora efetiva da carreira do magistério superior do 
Curso de Direito na Universidade Federal de Goiás (UFG) - Regional Goi-
ás, área de concentração: Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, 
em regime de Dedicação Exclusiva. professora_mcarolina@hotmail.com.
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zilian tax system, as it is today, acts as a potential for social inequal-
ities, specifically gender. Thus, studies start from the hypothesis that 
women suffer excessive taxation that contributes to the perpetuation 
of inequalities between men and women. In a system that positions 
consumption as a central element of taxation and, therefore, gen-
erates revenue for the State, women end up reverting all or a large 
part of their income for this purpose, since in addition to the basic 
consumption that affects all citizens , is driven to sustain an aesthetic 
standard. Tax rules by constitutional provision must be instruments 
for achieving social justice. It is in this sense that qualitative research 
uses Fraser’s theory of justice studies in order to demonstrate the 
importance of the public sphere as a fundamental institution for the 
study of equality in a critical reflective and collective learning per-
spective. So that this dialogue of sources made it possible to con-
clude that the design of the Brazilian fiscal policy collaborates great-
ly to aggravate the picture of inequality of rights and opportunities 
between men and women.

 
Keywords: Taxation; Women; Justice. 

Introdução

Este trabalho partiu do pressuposto de que as normas tribu-
tárias do Estado brasileiro devem ser instrumento de justiça social, 
visto ser este o comando constitucional dos objetivos republicanos. 
Para tanto, o texto desenvolve um escalonamento entre os temas 
de justiça social, justiça tributária e desenho tributário nacional na 
tentativa de buscar o sentido de justiça proclamado pelo Estado de 
direito brasileiro.

A escolha do objeto de estudo, qual seja, a busca da igualda-
de material através do poder de tributar do Estado se deu no âmbito 
da desigualdade de gênero, precipuamente, na questão feminista. 
Neste intuito, o diálogo de fontes entre os temas teve por objetivo 
maior compreender o sistema tributário nacional como instrumento 
de efetivação dos princípios da isonomia, bem como, evidenciar a 
invisibilidade da violência de padrão estético perpetrada socialmen-
te contra a mulher e reforçada pelo Estado.

Isto somente foi possível através do debate da representação 
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política feminista e dos estereótipos sociais criados e perpetuados 
para a mulher. O “lugar” da mulher moderna, integrada no ambiente 
de trabalho, é ainda mais discriminatório, dado que as tarefas do-
mésticas de cuidado devem se somar às laborais como sinônimo de 
sua eficiência. Para manter ainda um padrão estético que a torne 
socialmente incluída, necessário lançar mão do consumo de bens, 
produtos e serviços. Exatamente o núcleo da tributação do Estado 
brasileiro.

Assim, questões sobre dignidade da pessoa humana, capa-
cidade contributiva, proporcionalidade tributária e extrafiscalidade 
são levantadas e discutidas com o intuito de perceber quais meca-
nismos o Estado tem a sua disposição para dirimir discriminações 
sociais através do exercício de tributar. Além disto, o arcabouço do 
que é entendido por justiça fiscal foi reforçado através dos ideais de 
justiça social da teoria tridimensional de Frazer, evidenciando a ne-
cessidade de representação política da pauta feminista.

O trabalho de cunho qualitativo com exploração bibliográfi-
ca tem relevância no debate jurídico feminista, visto que se traduz em 
uma temática pouco explorada, mas que demonstra sua importância 
no tocante às discriminações sociais e estatais. A conexão entre a 
pauta política feminista de igualdade de gênero e o poder de  tribu-
tar do Estado fica patente quando o sistema tributário é identificado 
como potencializador das desigualdades culturais entre o masculino 
e o feminino. Principalmente quando o debate que se instaura pre-
tende discutir o padrão estético a ser seguido pelas mulheres nos 
ambientes profissionais garantidores das rendas por elas percebidas.

Assim, fica patente que a subsistência da mulher tem um fa-
tor a mais a ser garantido que a do homem. Não basta que a mulher 
reúna condições técnicas ou intelectuais para se manter no mercado 
de trabalho, ela deve ainda cunhar uma aparência que afaste a ideia 
de descuido e inadequação. Portanto, adotar um só modelo de men-
surar o tributo sobre o consumo para homens e mulheres é, no mí-
nimo, um grave descuido do Estado que deveria ter por meta dirimir 
as desigualdades sociais de toda ordem.

Exatamente sobre estas questões a presente pesquisa preten-
de elucidar.

1. Justiça Social: matriz das normas tributárias brasileiras. 
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O Estado democrático de direito no Brasil, restituído pela 
Constituição Federal de 1988, está firmado sob o regime republica-
no de governo, cujos objetivos incluem a redução das desigualdades 
sociais, conforme dita o seu art.3º,  III. Este objetivo, juntamente com 
os outros proclamados pelo art. 3º, formam um conjunto de regras 
matriz que devem influenciar todas as ações estatais e “delimitar for-
mal e substancialmente as decisões políticas”2.

Trata-se de um comando de primazia constitucional, capaz 
de induzir todas as demais normas a fim de que o exercício de direi-
tos possam viabilizar o cumprimento deste propósito. De forma que, 
é imperioso reconhecer que a República Brasileira, tal como pensa-
da no plano constitucional, se traduz na “estrutura jurídica criada 
pela sociedade de modo a permitir que o governo aja em prol do 
bem comum aplicando à coisa pública uma função social em busca 
da efetivação dos direitos fundamentais, com respeito à lei.”3

Tal perspectiva impregna todas as demais normas do orde-
namento jurídico brasileiro, incluindo as próprias normas consti-
tucionais, de sentido de justiça social com a finalidade de tornar a 
sociedade brasileira mais includente, através do princípio da isono-
mia. Princípio este consagrado pelo caput do art. 5º do texto consti-
tucional ao proclamar  a não discriminação na expressão “igualdade 
de todos perante a lei”. Assim, os caminhos jurídicos e políticos que 
objetivam a redução das desigualdades a fim de tornar a sociedade 
brasileira economicamente mais igualitária perpassam, forçosamen-
te, pelo reconhecimento e respeito às diferenças identitárias. 

Nesses termos, o texto constitucional traduz a ideia de justiça 
distributiva pelo comando de realização dos direitos fundamentais. 
Em outras palavras, o princípio da isonomia reflete a necessidade de 
redistribuição de riqueza da sociedade entre seus pares. Isto porque 
o comando é no sentido de equacionar aquilo que é essencialmente 
desigual, qual seja, o acesso e fruição dos direitos fundamentais.

No entanto, há que pontuar que esta redistribuição deve 
pautar toda e qualquer ação política do Estado, não ficando adstri-
ta somente ao viés da despesa pública, responsável pela aplicação 
dos recursos públicos em prol dos direitos e serviços sociais. A jus-
tiça distributiva tem um espectro maior, no sentido de que o Estado 

2  CANOTILHO, 2013, p.148
3  SCAFF, 2018, p.23
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deve  apresentar um cunho intervencionista e pautar-se por políticas 
públicas redistributivas. Isto implica dizer que o Estado ao impor 
regras de arrecadação fiscal deve ter por meta a finalidade de cor-
rigir as distorções sociais. Afinal de contas, não basta garantir que 
políticas públicas de acesso e fruição de direitos atinjam o cidadão, 
também é necessário assegurar que a receita do Estado será compos-
ta por contribuições que agiram para minorar estas distorções.

O que há de comum em todas as políticas públicas é o pro-
cesso político de escolha de prioridades para o governo, tanto 
em termos de finalidades como em termos de procedimen-
tos, e tal já vem condicionado pelos objetivos constitucionais 
postos ao Estado Democrático de Direito.4 

É dessa forma que se dá a primazia do texto constitucional 
no sistema de aplicação das normas jurídicas. Trata-se de reconhecer 
a força normativa do texto constitucional devido ao fato de que “a 
Constituição passa a ser encarada como um sistema aberto de prin-
cípios e regras, permeável a valores jurídicos suprapositivos, no qual 
as ideias de justiça e realização dos direitos fundamentais desempe-
nham um papel central.”5Daí conclui-se que todas as atividades do 
Estado brasileiro (sejam elas medidas legislativas ou atos da admi-
nistração pública) devem aderir formal e materialmente ao progra-
ma inscrito no texto constitucional.

Portanto, as normas constitucionais que abrangem regras 
e princípios, além de estabelecerem a segurança jurídica necessária 
para a aplicação do Direito, devem realizar a justiça no caso concre-
to. Assim, necessário se faz reconhecer que os princípios constitu-
cionais têm uma dimensão maior de peso e importância diante do 
ordenamento jurídico. Há ainda que estabelecer parâmetros entre os 
próprios princípios constitucionais a fim de estabelecer o fio condu-
tor de aplicação destes princípios na erradicação das desigualdades 
sociais. Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho, “Há princípios e 
sobreprincípios, isto é, normas jurídicas que portam valores impor-
tantes e outras que aparecem pela conjunção das primeiras”6.

Desse modo, a dignidade da pessoa humana, juntamente 

4  CANOTILHO, 2013, p.149
5  BARROSO; BARCELLOS, 2003, p.146
6  CARVALHO, 2003, p. 358
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com o da isonomia, é princípio constitucional fundamental capaz de 
guiar todas as demais normas, classificando-se como comando geral 
para todo o sistema de justiça. Ao estabelecer direitos denominados 
de fundamentais, o texto constitucional almeja assegurar condições 
para a realização da prestação da dignidade e o Estado deve garan-
ti-las7. 

 De forma que, outros princípios, que destes emergem, in-
duzidos por este comando geral possam cumprir a finalidade isonô-
mica dos direitos sociais. Assim o é, portanto, todos os comandos 
tributários constitucionais, essenciais para a atividade estatal de pro-
teção e provimento de direitos fundamentais.

As normas tributárias estabelecidas em primeiro plano pela 
Constituição Federal têm o condão de estruturar a essência do Es-
tado, visto que sem a atividade tributária não há sobrevivência dos 
direitos sociais e dos serviços que deles decorrem. São as receitas 
derivadas ou, em outras palavras, o recolhimento dos tributos aos 
cofres públicos, que se destinam a possibilitar o funcionamento do 
Estado em prol de seus objetivos. Daí o fato de que as normas tribu-
tárias, advindas do poder de império do Estado, estão fundadas em 
valores de justiça destinados a perseguir o ideal de igualdade posto 
constitucionalmente.

É neste sentido, que os princípios tributários e financeiros 
do Estado foram construídos. Munidos do ideal de justiça distributi-
va e moldados no princípio da dignidade da pessoa humana, o siste-
ma tributário/financeiro brasileiro coroou a capacidade contributiva 
e a capacidade receptiva como princípios setoriais de concretização 
da igualdade social.

A capacidade contributiva é princípio geral de Direito Tri-
butário que compõe o sistema de normas tributárias em caráter de 
primazia, visto que estabelece que a carga tributária imposta aos ci-
dadãos deve respeitar as suas possibilidades econômicas de subsis-
tência. Com a regra de que aquele que dispõe de maior renda pode 
suportar maiores encargos tributários, a capacidade contributiva 
atende simultaneamente os valores de isonomia e de justiça distri-
butiva. Regras essenciais em um país de distorções sociais extremas8. 

7  SARLET, 2007
8  Disponível em https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condi-
coes-de-vida-desigualdade-e-pobreza.html. Acesso em 21.02.2020

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza.html
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza.html
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Em contrapartida, a capacidade receptiva, enquanto dire-
cionamento para as despesas públicas de concretização dos direitos 
fundamentais e sociais, impõe que os investimentos públicos se alo-
quem levando em consideração a necessidade de cada um. Assim, 
aqueles que menos têm acesso aos direitos, melhor devem ser assis-
tidos pelo Estado.

Disto decorre que a norma tributária, atendendo ao coman-
do do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, é loc-
cus de justiça social. A capacidade contributiva surge, neste sentido, 
para limitar o poder de tributar do Estado com o propósito de ga-
rantir ao indivíduo cidadão uma subsistência digna. Mas esta não é 
o única função da capacidade contributiva. 

Há também que avaliar o fim social da norma tributária. 
Não se trata apenas de criar regras com conteúdo econômico capa-
zes de prevenir o caráter excessivo do tributo, mas também de corri-
gir distorções suportadas por grupos sociais discriminados. Somen-
te com a soma destas duas funções a capacidade contributiva atinge 
o seu objetivo.

A capacidade contributiva pode ser classificada como quan-
titativa e qualitativa: a quantitativa evita a tributação em ex-
cesso ou o desrespeito ao mínimo existencial do cidadão; a 
qualitativa protege o contribuinte de discriminações arbitrá-
rias e de privilégios odiosos concedidos a terceiros9. 

Sob a perspectiva qualitativa da capacidade contributiva é 
possível distorcer a desigualdade na uniformização da mensuração 
dos tributos. Isto porque grupos socialmente marginalizados terão 
a oportunidade de reverter a desigualdade que os atinge  através de 
uma tributação menos onerosa e que leve em consideração elemen-
tos identitários que reforçam as diferenças. É neste diapasão que 
deficientes, negros, indígenas, mulheres e outros grupos podem ga-
rantir a aplicação pelo Estado do princípio da isonomia, bem como 
o reconhecimento da dignidade da pessoa humana.

Trata-se de afastar o que Ricardo Lobo Torres chama de 
discriminação odiosa, ou seja, aquela discriminação infundada ou 
desarrazoada e, que por esta razão são nulas de pleno direito. Logo, 
as “discriminações odiosas serão tantas quanto forem os direitos hu-
9  TORRES, 2003, p.435
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manos suscetíveis de ofensa pela tributação”10, o que inclui condição 
econômica, diferenças de cor e sexo, dentre outras.

Para que isto ocorra, no entanto, necessário se faz lançar 
mão de alguns instrumentos jurídicos-tributários que representam 
os mecanismos procedimentais para alcançar a justiça fiscal tal como 
almejada na Constituição Federal. Trata-se de conjugar os critérios 
de proporcionalidade na capacidade tributária do Estado revestidos 
das características de progressividade e essencialidade dos tributos. 
Alia-se a isto também o efeito extrafiscal da tributação.

A técnica da progressividade impõe que o tributo aumente 
em proporção à renda do contribuinte. Por esta razão, tem sido utili-
zado nos tributos pessoais como no Imposto de Renda. No entanto, 
também pode vir a ser utilizado nos tributos reais por entender que 
a capacidade contributiva pode estar presente diante das qualida-
des de um determinado bem. Assim se um bem tem um alto valor 
de mercado ou conserva algumas características específicas que são 
atribuídas ao indivíduo de maiores recursos, a este bem poderá ser 
aplicada a técnica da progressividade.

Já a essencialidade é técnica a ser aplicada aos tributos re-
lativos ao consumo. Isto porque esta qualidade, de essencial, refere-
-se ao produto que virá a ser consumido pelo contribuinte. Por esta 
razão, os produtos são classificados em supérfluos ou essenciais à 
necessidade humana e a eles é aplicada a seletividade da carga tribu-
tária. Importa dizer que através da seleção dos produtos sob o ponto 
de vista de sua imprescindibilidade aplica-se a relatividade das alí-
quotas na mensuração do tributo. Perante um sistema de alíquotas 
diferenciadas o acesso aos produtos de consumo consagra a subsis-
tência humana e atinge a capacidade contributiva.

Estes critérios de proporcionalidade na tributação atendem 
à função extrafiscal do Estado, no sentido de que podem induzir um 
determinado comportamento econômico, social ou laboral entre 
os diversos contribuintes. Desse modo, a progressividade ou a es-
sencialidade podem estimular ou desestimular algumas liberdades 
econômicas do cidadão a fim de proporcionar o alcance amplo da 
capacidade contributiva no caso concreto. Portanto, é a finalidade 
extrafiscal que justifica, em último caso, a mitigação ou a majoração 
dos tributos, afastando a arbitrariedade estatal. É neste sentido que:

10  Torres, 1998, p.437
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Pode-se dizer que atualmente é universal a consciência do 
princípio da capacidade contributiva como norma de justiça. 
Aliás pode-se mesmo entender que independente de previ-
são constitucional explícita, o princípio da capacidade con-
tributiva deve ser visto como um princípio de justiça e, as-
sim, deve ser seguido pelo intérprete das normas tributárias 
em geral, até porque como assevera com inteira propriedade 
Eusébio González Garcia, o fim da norma tributária não é 
simplesmente a arrecadação, mas a arrecadação baseada na 
capacidade contributiva das pessoas chamadas a satisfazer os 
tributos.11

Deve-se, contudo, inferir que o objetivo republicano de re-
dução das desigualdades sociais deve se concretizar com o exercício 
fiscal do Estado que ao reconhecer a face qualitativa do comando 
geral da capacidade contributiva garantirá a fruição dos direitos 
fundamentais, o cumprimento da isonomia e o reconhecimento da 
dignidade humana.

2. Justiça Tributária: instrumento para a pauta feminista

A pauta política feminista, embora presente nas democra-
cias deliberativas, carece de instrumentos de representação efetivos. 
Diferentemente de outros questionamentos políticos, as questões fe-
ministas precisam serem reforçadas, a todo momento, para que se 
evitem retrocessos e não percam a capacidade de controle das con-
quistas alcançadas na esfera legal. Mas para que isto seja possível 
necessário se faz entender que o campo da democracia vai além da 
tradicional representação política dos interesses gerais.

No caso do feminismo, que tradicionalmente se articulou 
em torno da igualdade de direitos entre homens e mulheres, tendo 
para isto incorporado temáticas que envolvem relações de poder, de 
genêro e as noções de patriarcado, a busca por novas respostas às 
desigualdades persistentes traça novos paradigmas e redimensiona 
as reinvindicações. A mobilização feminina é histórica12. Embora a 

11  MACHADO, 2004, p.71/72
12  MOLINARI e MARTÍNEZ (2015) escrevendo sobre o desenvolvimento 
do feminismo informam que influências do iluminismo e da Revolução 
Francesa introduziram a discussão sobre igualdade de sexos. Surgem os 
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notoriedade do movimento, primeiramente, se deva à causa do voto 
feminino, há noticias de que a primeira ordem de reinvindicações foi 
a inclusão das mulheres na vida pública, o que não deixa de fora as 
discussões sobre a tributação.  

No Entanto, o caminho do movimento das mulheres e sua 
expressão na esfera do Estado é desenhado por idas e vindas e o 
retrocesso é sempre possível. A criação de órgãos de atenção aos 
direitos da mulher dentro da estrutura do Estado demonstra, sem 
dúvida, que a gestão estatal democrática está interessada na articu-
lação com a sociedade civil em prol da legitimidade e institucionali-
zação das políticas públicas de gênero. No entanto, a sedimentação 
desta necessidade obedece à capacidade de negociação dos atores 
estratégicos dentro e fora do Estado responsáveis por um quadro de 
alianças, apoios, obstáculos e enfrentamento, próprios do ambiente 
político. Daí porque o tema da representação feminista é de grande 
importância.

Nas sociedades contemporâneas, heterogêneas por nature-
za, o processo democrático de participação e representação é, es-
sencialmente, complexo. A tendência política é moldada através das 
preferências de atores que ocupam as instâncias de poder, gerando, 
quase que automaticamente, a sujeição de outros atores que, embora 
membros desta sociedade, são afastados das decisões ou falsamente 
agregados a propostas das quais não deliberaram. A ideia de injusti-
ça social, portanto, surge para acirrar o debate das desigualdades que 
pressupõe embates sobre redistribuição e reconhecimento.

É neste contexto que se insere as discussões sobre participa-
ção e democracia através do uso da esfera pública, entendida como 
o espaço do debate público direcionado à solução dos problemas 
políticos e sociais. É possível, através deste entendimento, verificar 
que as sociedades se organizam politicamente de forma seletiva pro-
piciando a ascensão de grupos em detrimento de outros e relegando 
a estes a condição de subalternos. 

A fim de propor correções a este modelo tradicional de or-
ganização política, Habermas13  discute a noção de democracia de-
liberativa como movimento comunicativo em que se dá a decisão 

trabalhos de La Barre; Olympe de Gougles autora de “Declaração dos Di-
reitos da Mulher e Cidadania” (1791) e Mary Wollstonecraft com “Rein-
vindicação dos Direitos da Mulher “ (1792).
13  HABERMAS, 2012
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política. Sua análise de democracia deliberativa contém uma revalo-
rização da esfera política. Desse modo, caracteriza a esfera pública 
nas sociedades modernas como cenário institucionalizado de intera-
ção discursiva utilizados por grupos de indivíduos como mecanismo 
de participação política. A concepção de sociedade civil, segundo a 
qual, indivíduos organizados utilizam o poder comunicativo a fim 
de fomentar o debate sobre o poder administrativo do Estado e da 
economia de mercado é, portanto, cunhada na teoria de Habermas. 
Assim, de acordo com suas concepções, é por meio da esfera públi-
ca que os cidadãos enxergam a possibilidade de crítica ao Estado e 
de entendimento entre as várias propostas políticas que surgem na 
sociedade. 

Para  Habermas, há, portanto, um poder comunicativo 
oriundo da sociedade civil que pode dar certos direcionamentos ao 
processo de exercício político. A fim de poder exercer uma pressão 
real sobre o sistema político, a esfera pública faz uso da encenação 
e da intensificação de seus argumentos. Este é o papel desempenha-
do pelos movimentos sociais, pelas iniciativas cidadãs, fóruns cida-
dãos e as associações políticas que na interpretação de Habermas 
representam os agrupamentos da sociedade civil de perspectiva pro-
gressista. São eles que percebem os problemas e os potencializam de 
forma que comovam as pessoas com diferentes tipos de interesses, 
organizam a opinião pública e sensibilizam o sistema político.

No entanto, o modelo apresentado por Habermas recebeu 
várias críticas14, inobstante ter sido essencial para a visão da teoria 
crítica no que tange à participação política em sociedades de ca-
pitalismo tardio, tal como ocorreu na América Latina, em que as 
desigualdades sociais, culturais e econômicas são proeminentes. A 
maior delas surge com Fraser15 que propõe uma visão alternativa 
para a esfera pública através da reelaboração das premissas de Ha-
bermas. De início, esta autora aponta que o caráter livre, acessível, 
universal e desimpedido da esfera pública para o público em geral é, 
no mínimo, discutível, visto que a prática demonstra a pluralidade 
de públicos rivais que se utilizam do conflito para excluir a partici-
pação de uns em detrimento de outros (exclusão, esta, baseada em 
14  Além de Fraser que propôs alguns ajustes à teoria de Habermas para 
inserí-la em sociedades multiculturais, o autor também sofreu críticas de 
YOUNG; BENHABIB; HOWHENDAHL e MCCARTHY.
15  FRASER, 1990
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questões de propriedade, gênero e raça).
   Esta autora acredita que Habermas desconsidera um ele-

mento basilar das sociedades modernas, qual seja, a desigualdade 
social. Elemento este capaz de viciar a deliberação democrática, vez 
que as relações entre os públicos estão suscetíveis à subordinação 
de uns pelos outros. A manipulação da opinião pública é, portanto, 
o fator que torna a esfera pública débil e a deliberação sem força 
prática. 

O que Habermas e Fraser propõem é a análise da exposição 
das pessoas na esfera pública a fim de debaterem as questões polí-
ticas e de justiça social. Habermas traz uma análise procedimental 
através do agir argumentativo, já Fraser16 se utiliza das premissas de 
Habermas para reelaborá-las e avançar na discussão sobre a partici-
pação social no debate político. Fraser propõe uma teoria da justiça 
que leve em conta a parceria integral dos grupos individualizados na 
interação social. É o que ela denomina de princípio da paridade de 
participação.

O foco desta autora se concentra nos movimentos sociais 
contemporâneos e nos paradigmas populares de justiça que a aju-
dam estabelecer um pilar para uma teoria crítica da sociedade po-
lítica que congrega filosofia moral, teoria social e análise política. 
Portanto, propõe uma teoria da justiça que leve em conta a parceria 
integral dos grupos individualizados na interação social. É o que ela 
denomina de princípio da paridade de participação. Em seus ensi-
namentos, a justiça deve corresponder a um conceito amplo que dê 
conta das reinvindicações de igualdade social quanto as de reconhe-
cimento da diferença. Para ela, o que impede o reconhecimento é a 
subordinação social que dificulta a participação dos grupos como 
iguais na vida social.

A maioria das sociedades modernas apresentam relações 
institucionalizadas de subordinação social através de leis que ex-
cluem alguns grupos do acesso a determinado direito, igualmente 
através de políticas de bem estar social ou de práticas costumeiras de 
patrulhamento. Vê-se, assim, que o não reconhecimento pode estar 
em conformidade com os princípios da legalidade, apresentando-
-se de forma codificada na lei formal, em políticas governamentais, 
em práticas profissionais ou em padrões associativos ou, mesmo, em 

16  FRASER, 2010
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costumes, práticas sociais sedimentadas na sociedade. Esse modo 
de institucionalização das relações sociais está regulado por um pa-
drão de valoração cultural que qualifica algumas categorias de atores 
sociais como normativos e outros como deficientes ou inferiores. 
Desse modo, negam a alguns membros da sociedade a condição de 
parceiros integrais na interação social.

Sustentar padrões institucionalizados de valoração cultu-
ral de cujas construções alguns grupos sociais não participaram em 
igualdade de condições é socialmente injusto o que autoriza susten-
tar a tese de que reconhecer o outro é uma questão de justiça. Isto 
implica dizer que o não conhecimento é errado porque viola a jus-
tiça e é moralmente inaceitável porque nega a alguns indivíduos e 
grupos a possibilidade de participar como iguais com os demais na 
interação social.

Fraser17 nega as teorias sobre justiça distributiva18 que su-
põem que uma justa distribuição de recursos e direitos é suficien-
te para dar conta do não reconhecimento. Para ela, a discussão de 
justiça presa às dimensões econômica e legal limita a aplicação da 
justiça e, consequentemente não exclui formas e níveis de desigual-
dade material e de dependência econômica. Tendo em vista estas 
disparidades é que propõe a concepção ampla de justiça que abarca 
reconhecimento e redistribuição através da paridade de participação 
como argumento que justifica a reinvindicação social.

 Assim, os reinvindicantes da redistribuição devem mos-
trar que os arranjos econômicos existentes lhes negam as necessá-
rias condições objetivas para a paridade participativa. Ao passo que 
os reinvindicantes do reconhecimento devem mostrar que as mu-
danças institucionais socioculturais que eles perseguem fornecerão 
igual respeito a todos os participantes e assegurem igual oportuni-
dade para o alcance de estima social. Por esta razão, não basta, sim-
plesmente, distribuir e reconhecer, necessário é fazer-se representar 
para viabilizar estas demonstrações de desigualdade.

Fraser19 propõe uma teoria da justiça tridimensional em que 
à dimensão econômica da distribuição, à dimensão cultural do re-
conhecimento se acresce a dimensão política da representação. As 

17  FRASER, 2007
18  Dentre elas a de John Rawls
19  FRASER, 2009
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questões de pertencimento e procedimento surgem para compreen-
der que a dimensão política revela não apenas quem pode fazer rein-
vindicações por distribuição e reconhecimento, mas também como 
tais reinvindicações devem ser introduzidas no debate e julgadas. 
Tendo em vista esta concepção é que Fraser afirma que a caracterís-
tica política da injustiça é a falsa representação e essa ocorre quan-
do fronteiras políticas e/ou regras decisórias funcionam de modo a 
negar a algumas pessoas a possiblidade de participar como um par, 
com os demais, na interação social.

De modo que, retomando a discussão sobre a pauta feminis-
ta, não se trata apenas de ter no ambiente político a presença femi-
nina em números, porque o importante é que estas reinvindicações 
sejam reconhecidas e representadas. Assim, não basta ter mulheres 
no campo da representação política, embora não se negue a impor-
tância da conquista deste espaço, necessário se faz que os argumen-
tos em prol da mitigação das diferenças seja efetivamente debatido 
e reconhecido. A interação social da pauta feminista só será possível 
através do viés da justiça tridimensional de Fraser que acresce a di-
mensão política da representação à igualdade material do reconhe-
cimento e da redistribuição.

É neste sentido que a mulher surgirá como objeto de justiça 
tributária e fiscal. Nesta seara, forçoso é reconhecer que a mulher 
tem especificidades próprias, e que, para equacionar suas diferen-
ças no campo dos direitos, deve-se valer dos instrumentos jurídicos 
constitucionais da capacidade contributiva, para além de seu espec-
tro econômico, sob seu viés qualitativo, e da essencialidade. Esses 
elementos estão a disposição no sistema brasileiro de justiça redistri-
butiva, faltando apenas que a sociedade permita a sua aplicação atra-
vés do sistema tributário e que o Estado as reconheça com a edição 
de normas tributárias específicas.

3. Desenho tributário brasileiro: conservação da desigualdade 
feminina

Estereótipos são, em suma, crenças amplamente aceitas so-
bre grupos de pessoas. Os estereótipos de gênero têm produzido 
estudos na psicologia social atual e ocupado reflexões em relação 
as atividades das mulheres na sociedade, estando comprovado que 
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estes afetam a aplicação plena, assim como o desenvolvimento dos 
direitos humanos adquiridos pelas mulheres ao longo dos séculos 
XX e XXI. 

Isto porque tais crenças são rotineiramente reforçadas pela 
sociedade do consumo que explora um padrão ideal de beleza e ju-
ventude feminino economicamente alto. A mulher moderna é vista 
socialmente como emancipada, dona de suas escolhas e carreiras, 
mas sem deixar de lado as qualidades de sua fragilidade natural e os 
cuidados com o lar. 

Como na sociedade patriarcal inexiste partilha generalizada 
das tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos, a publicidade 
do consumo impregna também nos produtos para o lar a ideia de 
facilitadores da liberdade feminina. Assim, é socialmente aceita a 
mulher que atende aos padrões pré-estabelecidos, alcançando maior 
êxito de aceitação no campo das relações sociais e laboral, restando a 
exclusão e o preconceito àquelas que fogem ao estereótipo.

Nos casos de estereotipização da mulher, a imagem feminina 
é frequentemente julgada a partir do conjunto de crenças que 
cercam o mundo feminino, principalmente por sua função 
de mãe e dona-de-casa, a posição de sexo frágil, mostrada 
como objeto sexual, submissa ou serviçal.20 

Este contexto além de causar graves constrangimentos à dig-
nidade feminina que, distanciando da liberdade almejada, fica cada 
vez mais presa a um padrão social excludente, envolve também a 
política tributária do Estado que essencialmente está voltada para o 
consumo. Isto porque, as mulheres, embora emancipadas no seu pa-
pel social estão aprisionadas nas questões que envolvem a aparência 
física, principalmente no que tange à ascenção no mercado de traba-
lho. Este cerceamento de liberdade faz da mulher uma consumidora 
essencial para a sociedade industrial e mercantil, visto que “o merca-
do de trabalho refinou o mito da beleza como forma de legitimar a 
discriminação das mulheres no emprego.”21

Embora a Constituição de 1988 tenha adotado uma divisão 
tributária entre renda, propriedade e consumo, é esta última opção a 
que mais reverte receitas para o Estado brasileiro. Mas o que não se 

20  FREITAS, 2014, p.118
21  WOLF, 1992, p. 26
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pode negar é que a capacidade de consumo está diretamente ligada 
à renda percebida. Isto demonstra que o acesso laboral da população 
influi na atividade tributária do consumo. O consumo, por sua vez, 
pode se classificar como básico ou como supérfluo dependendo do 
grau de subsistência que recebe cada produto. De forma que, neces-
sário se faz questionar o que se reverte de caráter de essencialidade 
para a mulher se manter no mercado de trabalho a fim de perceber 
renda hábil para o consumo. Para responder é forçoso partir de uma 
premissa: padrão de beleza é valor de mercado.

O cuidado com a beleza, antes de ser um estereótipo, é ine-
rente à cultura. Em outras palavras, as pessoas sentem prazer em 
tratar da aparência. A questão, no entanto, deixa de ser simples e 
agradável quando há aspectos impostos e a mulher é obrigada a se-
guir esses padrões para se manter ou conseguir um emprego. Não se 
pode olvidar, que o modelo estabelecido para o ambiente de trabalho 
vai de encontro aos padrões que a sociedade estabelece e determina. 
E é exatamente aí o complicador, porque como a sociedade é per-
meada por preconceitos, a tendência é a repetição no mercado de 
trabalho.

Os esforços das mulheres pela beleza, e a sua avaliação se-
gundo a beleza e não segundo seu trabalho, proporcionam 
às mulheres, a cada dia, metáforas das verdadeiras injusti-
ças econômicas que lhes são aplicadas no local de trabalho: 
benefícios só para algumas, favorecimentos nas promoções, 
nenhuma segurança no emprego, um plano de pensões que 
distribui apenas uma fração do capital recolhido pela tra-
balhadora, um duvidoso fundo de ações administrado por 
consultores sem escrúpulos que lucram com as perdas dos 
seus investidores, falsas promessas e contratos sem valor por 
parte da gerência, uma política em que as primeiras a serem 
demitidas são as funcionárias mais antigas, a falta de sindi-
catos, uma rigorosa sabotagem dos sindicatos e mão-de-obra 
barata à vontade, pronta para ser contratada. 22

O padrão estético feminino é prejudicial quando a mulher 
se sente cobrada a segui-lo e não reúne condições para fazê-lo, e, 
consequentemente, passa a sofrer isolamento social através da dis-

22  WOLF, 1992, p.74



444 • CAPÍTULO 17

criminação estética. Surge uma questão de viés duplo: a mulher pre-
cisa se adequar a um padrão de beleza para o mercado de trabalho e 
necessariamente precisa consumir para manter este padrão, embora 
perceba menos renda que os homens23. A conclusão é fácil: as mu-
lheres consomem mais que os homens para tratar de sua aparência e 
ter acesso ao mercado de trabalho, então são mais tributadas, muito 
embora não lhes seja reconhecido o caráter da essencialidade de seu 
consumo.

Em um país que a maioria da população é considerada po-
bre (60% segundo dados do IBGE, 2018), ou seja, têm ganhos de 
até 1 salário mínimo, e que 30% (IBGE, 2018)24 dos domicílios são 
chefiados por mulheres, pode-se afirmar que a renda individual ou 
familiar percebida por mulheres se reverte totalmente ao consumo 
de bens essenciais para a subsistência, manutenção da casa e do este-
reótipo feminino para o mercado de trabalho. Fato este que coloca a 
mulher como consumidora tributável em potencial.

Diferente da tributação da renda e da propriedade, a tribu-
tação do consumo no Brasil não se dá de forma destacada do preço 
do produto, e é imperceptível aos olhos do consumidor que, preocu-
pado com a satisfação pessoal de sua aquisição, não percebe o valor 
da receita que entrega ao Estado. Pode-se afirmar, portanto, que no 
Brasil a escolha por tributar, majoritariamente, o consumo é uma 
forma de ocultar o quantum se reverte em arrecadação, dando invi-
sibilidade à atividade fiscal do Estado. A forma indireta de tributar 
o consumidor, qual seja, repassando o valor, efetivamente, retido na 
produção ou circulação de bens pelo Estado arrecadador de forma 
camuflada no preço final do produto ao consumidor, dificulta a per-
cepção do brasileiro sobre o impacto desta tributação na sua renda 
individual ou familiar. 

Soma-se a isto a falta de aplicação pelo Estado arrecadador 
do critério proporcionalidade de forma a cumprir o mandamento 
constitucional da capacidade contributiva. Não há por parte da po-
lítica fiscal brasileira a preocupação sobre a qualidade do consumi-

23  Segundo dados do IBGE de 2016, a remuneração das mulheres equivale 
a 76,5% da remuneração dos homens, na média. Conra-se: https://agen-
ciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012- agencia-de-noticias/
noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha- menos-
-do-que-o-homem, acesso em 26 de abril 2019 
24  disponível em www.ibge.gov.br, acesso em 26 de abril de 2019

http://www.ibge.gov.br
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dor final e todos são, portanto, tributados da mesma forma. Assim, 
quando as pessoas pagam nominalmente o mesmo imposto sobre o 
consumo, os grupos sociais discriminados acabam entregando uma 
porção maior da sua renda ao Estado comparativamente aos grupos 
sociais favorecidos e, consequentemente, essa parcela da população 
não consegue poupar para acessar outras necessidades. Dessa ma-
neira, ao desconhecer a progressividade em prol de sua arrecadação, 
o sistema tributário nacional se converge para regressivo com matriz 
tributária opressiva.

Ao desconsiderar a capacidade contributiva de quem adqui-
re o bem, a tributação sobre o consumo indistinto agrava, sobrema-
neira, as desigualdades e se distancia do modelo de justiça distri-
butiva ao qual se filiou o texto constitucional brasileiro. Embora a 
capacidade contributiva possa ser justificada através do critério da 
essencialidade, destinando uma graduação de alíquotas entre pro-
dutos considerados como básicos e supérfluos, o julgamento sobre 
as necessidades de cada produto são do próprio Estado tributador. 
Estado este que nega a desigualdade de gênero. 

Nesta lógica, resta questionar se o que é socialmente cobra-
do da mulher como padrão estético e essencial é, assim, reconhecido 
pelo Estado como bens de primeira necessidade. A resposta é ine-
vitavelmente negativa, dado ao fato de que a alimentação, o vestu-
ário e os cosméticos necessários para alcançar o padrão de mulher 
emancipada, cunhado socialmente, são tributados como produtos 
supérfluos. O Estado, assim se posicionando, reforça a violência es-
tética que diariamente a mulher é submetida, desconhecendo o real 
significado do comando constitucional da capacidade contributiva.

Considerações Finais

A intenção da presente pesquisa de investigar a dissonância 
do sistema tributário nacional com o objetivo primordial da Repú-
blica brasileira, qual seja, a redução da desigualdade social, restou 
patente ao se verificar que princípios fundantes do Estado de Direito 
como a isonomia e a dignidade da pessoa humana não se consagram 
com a prática arrecadatória fiscal. A capacidade contributiva como 
sobreprincípio que emerge do mandamento constitucional da igual-
dade vem sendo reiteradamente desconsiderado pelo Estado brasi-
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leiro que dá grande importância à tributação do consumo.
Se é aparente que o caráter quantitativo da capacidade con-

tributiva, que estabelece que aquele que mais aufere renda mais deve 
ser tributado, não se aplica na matriz tributária brasileira do con-
sumo, o que dirá de sua vertente qualitativa. Vertente essa capaz de 
distorcer as discriminações sociais em razão de cor e gênero e fazer 
transparecer a dignidade da pessoa humana como finalidade de jus-
tiça social através  atividade tributária do Estado. 

Isto significa dizer que a capacidade contributiva ultrapassa 
seu cunho econômico para corrigir distorções discriminatórias en-
tre os indivíduos. De forma que o acesso à subsistência digna, im-
perioso ao Estado, perpassa, forçosamente, pela garantia de que as 
diferenças sociais, de qualquer ordem, serão mitigadas através do 
poder de tributar do Estado.

Desse modo, na tentativa de viabilizar o diálogo político so-
bre as discriminações sociais, a discussão deslocou-se para o debate 
sobre democracia deliberativa e representativa. Para tanto, valeu-se 
da teoria de justiça de Frazer, que em uma visão tridimensional, re-
puta ser necessário não só reconhecer culturalmente o grupo social 
excluído, mas também redistribuir direitos a fim de atingir a igual-
dade material. No entanto, salienta que isto somente será possível se 
houver real representação política do grupo social em questão, pois, 
caso contrário, a justiça social não se impõe por falsa representação.

Forçoso é reconhecer que a pauta política feminista no Bra-
sil tem se solidificado, no entanto, a todo momento sofre com possí-
veis retrocessos e com a capacidade frágil de controle de efetividade 
sobre os avanços. A representação política da mulher precisa se so-
lidificar, não somente em números de representantes, mas também 
sobre a sua qualidade de forma a manter as questões feministas na 
agenda política do Estado. Somente um debate amadurecido sobre 
as especificidades da mulher, enquanto grupo social, poderá condu-
zir a reconhecimentos de direitos.

Tendo em vista este contexto, entender o tipo de padrão fe-
minino construído na sociedade atual se torna necessário para de-
bater os processos excludentes aos quais se submetem as mulheres. 
Afinal uma sociedade que cobra esterótipos de beleza, juventude e 
eficiência da mulher sem esquecer sua submissão às tarefas domés-
ticas de cuidado, em tese, deveria facilitar o acesso feminino aos ins-
trumentos que possibilitam tal imagem. E, assim, também deveria 
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agir o Estado brasileiro que conta com um desenho tributário volta-
do para o consumo de bens e produtos.

No entanto, o que se observa é o papel negativo do Estado 
em dirimir as desigualdades entre homens e mulheres através de sua 
atividade tributária. De forma que, a mulher para manter o padrão 
que lhe é exigido é obrigada a consumir produtos tributados pelo 
Estado sem a garantia da essencialidade e sem atender à especifici-
dade da capacidade qualitativa de contribuição feminina. Produtos 
essenciais para atender às especificidades da vida da mulher sofrem 
alíquotas altas destinadas a produtos supérfluos. Em outras palavras, 
as necessidades básicas da mulher são tidas como excessivas pelo 
Estado. 

O que efetivamente ocorre, desse modo, é a uniformização 
na forma de tributar do Estado que mensura seus tributos sobre o 
consumo com o mesmo peso para todos, sem levar em consideração 
as especificidades almejadas pela capacidade contributiva. Desquali-
fica assim o viés quantitativo e qualitativo deste princípio destinados 
a compensar as discriminações entre grupos sociais.

 Sem esta análise, o que resta para o sistema tributário bra-
sileiro é a característica de regressivo, reforçando as desigualdades. 
Indo na contramão do texto constitucional, o Estado brasileiro, tão 
marcado por dissonâncias sociais, não somente, descumpre precei-
tos republicanos, como perde a oportunidade de realizar a justiça 
social.
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Serviços de streaming em matéria 
tributária e a postura do fisco diante 

destas novas ferramentas

Streaming services in tax matters and fiscal position about this new tools

Vitória Aires e Silva1

Fernanda de Paula Ferreira Moi2

Resumo: Esta pesquisa versa sobre as tecnologias de stre-
aming e seus aspectos tributários, considerando a célere evolução 
das disrupções tecnológicas em detrimento da morosa atualização 
legislativa. Seu principal objetivo é analisar os tributos já existentes, 
em específico o ISS e o ICMS, e compreender a aplicação de cada 
um deles em relação ao streaming. Lado outro, esta pesquisa aborda 
um breve histórico que culmina na atualidade tecnológica, além de 
se correlacionar com aspectos filosóficos como a modernidade lí-
quida de Zygmunt Bauman. Tem como método analítico-dedutivo, 
partindo-se de premissas gerais para chegar a conclusões através de 
raciocínio lógico; assim, por meio de estruturas robustas e já conso-
lidadas do Direito Tributário serão elaboradas premissas quanto à 
tributação em matéria de streaming, passando pelo tradicional até 
o contemporâneo. Em conclusão, verificou-se que a atual estrutura 
tributária não proporciona uma arrecadação adequada, além de ser 
indicada como alternativa a instituição do IVA. 

Palavras-chave: Tributação de novas tecnologias. Stream-
ing. ICMS. ISS. IVA. 

Abstract: This research verses with streaming technologies 
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2  Mestre em Direito. Doutora em História. Professora da Pontifícia Univer-
sidade Católica de Goiás (PUC-GO) e da Universidade Federal de Goiás 
(PUC-GO). Advogada. 
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and their tax aspects, considering the fast evolution of technologi-
cal disruptions to the detriment of the slow legislative update. The 
main objective is to analyze the existing taxes, specifically the ISS 
and ICMS, and to understand the application of each one of them 
in relation to streaming. On the other hand, this research exhibit 
a brief history that culminates in present technological world, cor-
relating with philosophical aspects such as the liquid modernity of 
Zygmunt Bauman. It has as an analytical-deductive method, starting 
from general premises to reach conclusions through logical reason-
ing; thus, through robust and already consolidated structures of Tax 
Law, assumptions regarding taxation in the matter of streaming will 
be elaborated, going through the traditional to the contemporary. In 
conclusion, it was found that the current tax structure does not pro-
vide an adequate collection, besides being indicated as an alternative 
to the institution of VAT.

Keywords: Taxation of new technologies. Streaming. ICMS. 
ISS. VAT.

Introdução 

A presente pesquisa tem como objeto as tecnologias de 
streaming e suas implicações em matéria tributária. As ferramen-
tas hodiernas, em sua maioria, estão gerando altas receitas, e com 
isto surge a necessidade do Fisco em tributá-las; não obstante, a le-
gislação vigente não previa tais novidades no momento em que foi 
promulgada. Neste sentido, é necessário que a legislação acompanhe 
a dinamicidade das inovações tecnológicas, promovendo uma arre-
cadação compatível aos ganhos destas ferramentas. 

A tecnologia de streaming consiste na transmissão de conte-
údos de áudio e vídeo através da internet, propiciando que seus usu-
ários possam acessá-las a qualquer momento; ou seja, é um serviço 
sob demanda (on demand). 

Pelo modo em que a plataforma é constituída, o acesso a esses 
conteúdos torna-se mais rápido por não necessitarem de download 
para iniciar a reprodução. Os dados são armazenados temporaria-
mente na máquina, tornando a exibição praticamente instantânea. 
São enquadrados como espécies dessa plataforma o Youtube, a Ne-
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tflix e o Spotify. 
Ao gerar receita, as empresas que administram estas novida-

des tecnológicas devem pagar tributos, até mesmo para que haja um 
tratamento isonômico entre as empresas tradicionais e contemporâ-
neas. Neste interim, a tributação destas novas tecnologias tem aca-
lorado inúmeras discussões sobre a temática com intento de tornar 
exigível uma tributação rigorosa também nesta nova seara. Deste 
modo, as ferramentas de streaming têm sido o estopim de guerras 
fiscais entre entes federativos e provocam insegurança jurídica tanto 
para as empresas que gerem as tecnologias quanto aos usuários. 

Independente de discussões quanto às hipóteses de incidên-
cia dos tributos, é imperioso que haja regulamentação, com intento 
de evitar a criação de setores impermeáveis, isto é, atividades com 
rentabilidade elevada que deixam de ser oneradas por não se en-
quadrarem em conceitos sólidos do ordenamento jurídico. Assim, 
é essencial que as disrupções tecnológicas promovam igualmente 
disrupções tributárias. 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender os tributos 
já existentes, com destaque o ICMS e o ISS, analisando a incidência 
deles sobre o streaming e perpassando a legislação vigente.

Este artigo tem grande relevância por ter como campo fer-
ramentas atuais e cotidianas; outrossim, as tecnologias de streaming 
já estão difundidas em âmbito nacional e mundial, tornando-se uma 
ferramenta de conhecimento e uso em massa. 

A designação do momento atual foi entabulada por Zyg-
munt Bauman através da expressão modernidade líquida. O filóso-
fo, ao descrevê-la, tem o intento de explicar como se processam as 
relações sociais na atualidade. O termo “líquido” tem como essência 
a inconstância, velocidade e forma não moldável; características que 
formam a contemporaneidade. Por estes motivos, o filósofo compõe 
o referencial teórico desta pesquisa.

Relevante também como referencial é a obra “Tributação da 
Economia Digital” de Tathiane Piscitelli, obra recente que a torna 
relevante para a pesquisa em questão, posto que o tema também é, 
sobremaneira, atual. Por um espectro da doutrina clássica, será utili-
zado como referencial teórico a obra de Cláudio Carneiro “Curso de 
Direito Tributário e financeiro”, além do “Curso de Direito Tributá-
rio” do ilustre Paulo de Barros Carvalho. 

A estrutura desta pesquisa se inicia em uma abordagem re-
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trospectiva que percorre momentos mais remotos até os mais atuais, 
além de abordar brevemente aspectos técnicos do streaming e a in-
fluência das novas ferramentas na modernidade líquida de Zygmunt 
Bauman. Em sequência, considerações preliminares sobre o Direito 
Tributário, e por fim a tributação das tecnologias de streaming, além 
de considerações a respeito da instituição do imposto sobre valor 
agregado (IVA). 

1. Abordagem retrospectiva

1.1. Do antigo ao tecnológico

A capacidade inventiva do homem é proporcional ao desen-
volvimento da humanidade. Neste sentido, a crescente evolução tec-
nológica, a qual perdura até os dias atuais, trás epopeicos impactos 
sociais, econômicos e culturais. As invenções, propriamente ditas, 
favorecem a comunicação, democratizam o acesso ao conhecimento 
e promovem o crescimento de uma sociedade. 

O último século teve grandes impactos pelas revoluções tec-
nológicas, gerando transformações que gradativamente imprimiram 
uma mutabilidade intensa nos hábitos rotineiros. O que antes pode-
ria ser considerado intangível, hoje é uma realidade palpável. 

Analisando o espectro específico do entretenimento, é no-
tória sua evolução com o passar dos anos. Desde o início do teatro 
em 550 a.C., na cidade de Atenas, as manifestações culturais são ex-
postas para grupos de pessoas. À época, os teatros gregos eram ao 
ar livre e em locais denominados arenas, com espaço vultuoso para 
acomodar uma plateia numerosa. 

Descobertas como a fotografia e a ilusão do movimento 
através da combinação de imagens fixas, proporcionaram as bases 
para que o cinema se iniciasse. Originou-se no século XIX, sendo 
imperioso citar neste interim, os irmãos Auguste Lumière e Louis 
Lumière, precursores da exibição de imagens em movimento atra-
vés do cinematógrafo, uma máquina que era ao mesmo tempo de 
filmagem e projeção de cinema. Neste momento, a produção ci-
nematográfica, ainda era extremamente embrionária, tendo maior 
amplificação com o desenvolvimento tecnológico e o consequente 
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aprimoramento das máquinas de reprodução3.
Outra invenção igualmente revolucionária foi o rádio, não 

somente pelo seu alto alcance geográfico, mas também por despertar 
o imaginário trazido exclusivamente pela difusão do som. Analisan-
do sua criação do ponto de vista mundial, teve notabilidade durante 
a Segunda Guerra Mundial, estimulando ainda mais o fanatismo por 
Adolf Hitler4.  Por outro espectro, levava esperança àqueles que ou-
viam as notícias de que os aliados estariam avançando. 

Arraigada na comemoração de um marco histórico da inde-
pendência do Brasil, a rádio teve início oficialmente no país em 7 de 
setembro de 1922, com a transmissão da fala do presidente Epitácio 
Pessoa, e promoveu mudanças prementes no entretenimento bra-
sileiro. Destaca-se a veiculação musical que impulsionou as grava-
doras da época; todavia, as experiências musicais foram fortemente 
reprimidas com a publicação do Ato Institucional nº 5, instrumento 
legal que aprofundou o caráter repressivo do Regime Militar brasi-
leiro5.

Deste modo, na década de 1970, as músicas tinham viés po-
lítico-ideológico prementes em razão da grande censura da época, 
o que consequentemente interferiu na produção e no consumo das 
músicas. Um pouco antes floresceu a MPB (música popular brasi-
leira) na cidade do Rio de Janeiro como a segunda geração da bos-
sa nova, sendo considerada pelos críticos como um som de grande 
qualidade musical; porém, sem aparato tecnológico para sua repro-
dução pelos ouvintes. 

O primeiro disco de vinil tinha capacidade para 78 rotações 
por minuto, permitindo, em média, 10 minutos de gravação. Esta 
velocidade era essencial para camuflar os ruídos das reproduções. 
O surgimento do long play de 12 polegadas e com 33 rotações por 
minuto foi revolucionário, mesmo porque melhorou a qualidade do 
som, e aumentou a capacidade para 20 minutos de gravação de cada 

3  LOPES, Thiago. História do Cinema. Disponível em: https://www.histo-
riadetudo.com/cinema. Acesso em: 05 dez. 2019. 
4  SILVA, Leonardo Wener. Internet foi criada em 1969 com o nome de 
“Arpanet” nos EUA. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/
cotidiano/ult95u34809.shtml. Acesso em: 05 dez. 2019.
5  VIRGILIO, Paulo. Primeira transmissão de rádio no Brasil completa 90 
anos. Disponível em: http://www.ebc.com.br/2012/09/primeira-transmis-
sao-de-radio-no-brasil-completa-90-anos. Acesso em: 05 dez. 2019.
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lado. 
Os LPs foram sendo substituídos pouco a pouco com a evo-

lução da tecnologia pela fita cassete, pelo Walkman (leitor de áudio 
portátil de invenção da marca Sony) e pelo compact disc, popular-
mente conhecido como CD.  

Cabe citar, ademais, a revolucionária criação da televisão, 
que remete à década de 1920; entretanto, chegou ao Brasil somente 
em 1950 com a inauguração da TV Tupi pelo jornalista Assis Cha-
teaubriand. Com sua popularização, se tornou um sistema de infor-
mação e entretenimento em massa totalmente arraigada ao dia-a-dia 
da população6.

Outro fenômeno relativamente recente na escala evolutiva 
que proporcionou intensa mudança no modo de difusão de conte-
údos, inclusive os de entretenimento, foi o surgimento da internet 
(que inicialmente era chamada de “arpanet”), por volta da década 
de 19607.

Assim, com o passar dos anos e com os avanços propicia-
dos pela internet no cenário das inovações pós-industriais, que os 
DVDs, as fitas em VHS e discos Blue-ray foram dando espaço para 
o download, ou seja, a cópia de um arquivo de um servidor remoto 
para um computador local, de modo que este conteúdo permaneça 
armazenado na máquina receptora. 

Ocorre que, na época em que o download se popularizou, 
a banda larga (que utilizava tecnologia wireless, ADSL e cabo) ti-
nha velocidade limitada, o que aumentava enormemente o tempo 
de recebimento do conteúdo. A título de exemplo, no início dos anos 
2000, se alguém quisesse baixar um filme ou uma música, necessita-
ria de horas de espera disponíveis para fazê-lo.  

Assim, uma alternativa ao download foi a criação da tec-
nologia de streaming, que mostrou-se totalmente revolucionária no 
sentido de não necessitar que o conteúdo fosse totalmente baixado 
para que a reprodução se iniciasse. De maneira geral, o streaming é 
praticamente oposto ao download, tendo em vista que a plataforma 

6  CASTRO, José de Almeida. História do rádio no Brasil. Disponível em: 
https://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/23526-historia-do-
-radio-no-brasil. Acesso em: 05 dez. 2019. 
7  SILVA, Leonardo Wener. Internet foi criada em 1969 com o nome de 
“Arpanet” nos EUA. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/
cotidiano/ult95u34809.shtml. Acesso em: 05 dez. 2019.
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foi elaborada com intuito de que o conteúdo não fosse completa-
mente baixado para que a reprodução se iniciasse. Desta maneira, 
o streaming foi ganhando popularidade, e na contemporaneidade a 
plataforma já é difundida em âmbito mundial. 

1.2 As tecnologias de streaming

Compreendendo o sentido da palavra, streaming signifi-
ca fluxo de mídia, sendo que a tecnologia da acesso online a um 
catálogo de conteúdos de áudio e vídeo que não exigem downlo-
ad para que comece a reprodução. Com o intento de conceituar a 
nova tecnologia, o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp nº 
1.559.264/RJ considerou que o streaming é a tecnologia que permite 
a transmissão de dados e informações, utilizando a rede de com-
putadores, de modo contínuo. Constatou-se que esse mecanismo 
caracteriza-se pelo envio de dados por meio de pacotes sem que o 
usuário realize download dos arquivos a serem executados. Desse 
modo, a tecnologia de streaming permite a transferência de áudio e/
ou vídeo em tempo real sem que o usuário conserve uma cópia do 
arquivo digital em seu computador, e é exatamente nesse ponto que 
reside a mudança de paradigma, pois diferentemente do que aconte-
cia há poucos anos, o que importa é o acesso, e não mais a proprieda-
de ou a posse da mídia física (seja vinil, CD ou qualquer outra forma 
de corporificação da obra) ou virtual8.

Nessa mesma esteira de raciocínio, a tecnologia streaming 
propiciou a era em que o acesso é mais valioso do que a propriedade. 
Permite a transmissão não só de eventos ao vivo pelo live streaming 
como também de conteúdos on demand (ou seja, conforme a de-
manda do usuário), através de uma assinatura mensal a um valor 
fixo.

Bento Neto, também com o escopo de conceituar a tecno-
logia, assim aduziu que seria um fluxo contínuo de transmissão de 
informações que não permanece na posse do receptador do sinal e 
pode ser consumida no mesmo momento da solicitação de trans-
ferência. Desta maneira, embora no streaming também haja uma 

8  STJ. REsp nº 1.559.264/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 
Segunda Seção, julgado em 08/02/2017, DJe 15/02/2017.



VITÓRIA AIRES E SILVA & FERNANDA DE PAULA FERREIRA MOI•459 

parcela de download, o conteúdo transferido serve apenas para ser 
remontado, convertido em som ou imagem e consumido no mesmo 
instante. Depois, nenhum dado receptado no aparelho ali permane-
ce, uma vez que, tal qual os sinais recebidos por um aparelho televi-
sor ou de rádio, não há armazenamento de mídia na unidade física9.

Pelo modo em que a plataforma é constituída, o conteúdo 
é transmitido de maneira fracionada, chegando aos poucos ao usu-
ário, ao mesmo tempo em que é remontada e apresentada a ele já 
convertida em áudio e/ou vídeo. No momento em que um usuário 
envia uma solicitação de recebimento do conteúdo através da sua 
liberalidade, por tratar-se de serviço on demand, esse pedido é en-
viado para um conjunto de servidores, denominados clusters, que 
passam a replicar continuamente a mídia. 

Essa tecnologia do sistema de cluster (a tradução literal da 
palavra seria “aglomerar”) aumenta a eficiência dos processadores, 
visto que a arquitetura do sistema interliga diversas máquinas e faz 
crescer a eficiência do processamento, posto que haverá uma atua-
ção em conjunto10.

Visto que nem sempre o sinal de internet é regular e está-
vel, pode ocorrer das frações do conteúdo que estão sendo enviadas, 
serem transmitidas em velocidade maior do que aquela em que são 
consumidas. Nestas ocasiões, esses dados ficam armazenados mo-
mentaneamente em um espaço virtual denominado buffer, aguar-
dando que a velocidade de consumo e recepção sejam novamente 
proporcionais. 

Lado outro, nos momentos em que a transmissão do conteú-
do é mais lenta que a reprodução, esta será temporariamente suspen-
sa para que os dados realizem o buffering. Desta forma, não é preju-
dicada a qualidade da reprodução, sendo transmitida em velocidade 
ideal para o usuário. 

Passada as explicações técnicas a respeito da tecnologia, 
cabe colacionar o quão vantajoso é o streaming tanto do ponto de 
vista da empresa quanto do usuário, visto que tem transformado re-
lações físicas em cibernéticas. Neste sentido, são reduzidos os custos 
para implementação da tecnologia, proporcionando transações rápi-
9  NETO, 2016, p.30.
10  TELES, Fabio. Cluster: o que é e como essa estrutura pode ser benéfica 
para você. Disponível em: https://blog.deskmanager.com.br/cluster/. Aces-
so em: 08 dez. 2019.
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das, cômodas e seguras. 
Analisando por este ângulo, o supra mencionado pode ser 

considerado uma inovação disruptiva, no qual novas plataformas 
digitais remodelam por completo o mundo globalizado. A inovação 
disruptiva está interligada à criação de plataformas digitais que inte-
gram e disponibilizam novas atividades a partir de serviços existen-
tes, projetando a chamada inovação de serviços. 

Cabe citar como exemplos atuais dessa tecnologia: Netflix, 
Youtube, Spotify, Amazon Prime Video, Globoplay, HBO GO, Now e 
Google Play. Em que pese na contemporaneidade estas empresas se-
jam difundidas mundialmente, há de se rememorar que esta popu-
laridade foi crescendo pouco a pouco até chegar a proporção atual. 

A Netflix, por exemplo, tem uma história intrigante. Teve 
início em 1997, nos Estados Unidos, como um serviço online de lo-
cação e venda de filmes pela internet. Quando a plataforma foi cria-
da, o valor para aluguel de DVD pelo prazo de uma semana era de 
US$4,00, acrescido do valor de US$2,00 pelo serviço de postagem. 
Dois anos após o seu início, a Netflix começa a cobrar um preço fixo 
mensal, sendo que em contrapartida o usuário poderia locar uma 
quantidade ilimitada de DVDs, e sem a estipulação de multas por 
atrasos na devolução11.

Com 600 mil assinantes nos Estados Unidos, a Netflix fez 
uma oferta pública inicial na bolsa de valores, e em sequência cres-
ceu exponencialmente, aumentando o número de assinantes para 
4,2 milhões em 2005, segundo dados da própria empresa. Em 2007, 
é incorporado o streaming, de modo que um catálogo online perma-
nece disponível para o usuário, para que este escolha qual conteúdo 
deseja assistir. 

Com a incorporação da nova tecnologia, tornou-se impe-
riosa a criação de parcerias com fabricantes de aparelhos eletrôni-
cos para que houvesse uma adequação entre a plataforma e as novas 
máquinas. Foram essas parcerias que criaram as bases para a difusão 
da Netflix como um serviço on demand, além de ter trilhado o cami-
nho para as demais empresas de streaming criadas posteriormente. 
11  OJER, Teresa; CAPAPÉ, Elena. Netflix: A New Business Model in the 
Distribution of Audiovisual Content. Journalism and Mass Communica-
tion. Disponível em: https://docplayer.net/45994615-Netflix-a-new-busi-
ness-model-in-the-distribution-of-audiovisual-content.html. Acesso em 
08 dez. 2019. 
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Chegou ao Brasil no ano de 2009 e seu crescimento foi a pas-
sos lentos, visto que na época a internet ainda era bastante devagar 
no país12. Outrossim, os valores eram mensais pagos estavam entre 
R$19,00 e R$29,9013. 

Já em 2016, conforme dados da própria Netflix, a plataforma 
passa a ser disponível em âmbito global, posto que atingiu um total 
de 190 países em todos os continentes. Segundo dados da Folha de 
São Paulo, estimaram um total de 158 milhões de assinantes em todo 
o mundo no ano de 2019. 

Diante de todo o crescimento da empresa, esta permanece 
confiante e aduz, em carta aos investidores, que “em nossa opinião, o 
resultado provável do lançamento desses novos serviços será acele-
rar a mudança da TV tradicional para o consumo de entretenimento 
sob demanda”14. Sob esse ângulo, é notório que na última década 
houve uma mudança significativa no modo de entretenimento no 
Brasil e no mundo, tendo por base justamente as tecnologias que 
sobrevieram. 

O Youtube, também considerado como streaming, foi outra 
plataforma precursora desta mudança. Foi criado em 2005 por Chad 
Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, todos  empregados  da  empresa  
PayPal, e um ano após a sua criação, atraiu mas de 65 mil novos 
uploads de vídeos e 100 milhões de visualizações diárias. Dois meses 
após, a startup foi comprada pela Google por US$1,65 bilhão15.

12  STÜRMER, Adriana; PETRY, Giana. 2015. Do DVD ao online strea-
ming: a origem e o momento atual do Netflix. Disponível em: http://www.
ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-nacionais/10o-encon-
tro2015/gt-historia-da-midia-audiovisual-e-visual/do-dvd-ao-online-stre-
aming-a-origem-e-o-momento-atual-do-netflix/view. Acesso em: 10 dez. 
2019.
13  FELITTI, Guilherme. Reed Hastings: a Netflix não baterá de frente com 
os canais de TV no Brasil. Disponível em: http://colunas.revistaepocane-
gocios.globo.com/tecneira/2011/09/09/reed-hastings-anetflixnao-batera-
-de-frente-com-os-canais-de-tv-no-brasil/. Acesso em: 11 dez. 2019.
14  COSTER, Helen. Crescimento de assinantes da Netflix supera estimati-
vas antes de lançamento de rivais. Disponível em: https://www1.folha.uol.
com.br/mercado/2019/10/crescimento-de-assinantes-da-netflix-supera-es-
timativas-antes-de-lancamento-de-rivais.shtml. Acesso em: 10 dez. 2019.
15  KINAST, Priscilla. Quantos vídeos tem o Youtube? Veja os incríveis 
números do Youtube. Disponível em: https://www.oficinadanet.com.br/
tecnologia/26607-os-incriveis-numeros-do-youtube-em-2019. Acesso em: 
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A grande diferença do Youtube para a Netflix seria o fato 
de que o primeiro abre espaço para que qualquer pessoa possa criar 
conteúdo, os chamados influenciadores digitais, além de promover 
potencial monetização através dos anúncios paralelos ao vídeo pos-
tado. Ademais, o Youtube é um streaming predominantemente gra-
tuito, diferente da Netflix que é uma assinatura mensal, com preço 
fixo pago mês a mês pelo usuário.

 É uma plataforma com liberalidade tanto por parte do gera-
dor de conteúdo quanto do ponto de vista do espectador. O Youtube 
apresenta o slogan “Novos Tempos, Novos Ídolos”, demonstrando 
sua ascensão no mundo virtual através dos geradores de conteúdo. 

Assim, a plataforma do Youtube transformou as estatísticas 
das empresas de televisão por assinatura. Dados demonstram que no 
ano de 2025, metade dos espectadores com menos de 32 anos não 
assistirá qualquer serviço de TV paga16.

Lado outro, a plataforma tem atraído enormemente as ações 
publicitárias de empresas, posto que os anúncios do Youtube têm 
84% a mais de chances de atrair a atenção dos espectadores do que 
aqueles que passam durante os intervalos da televisão17.

Tais números são evidentemente preocupantes para as em-
presas tradicionais de televisão, posto que as novas tecnologias têm 
ganhado cada vez mais espaço e se sobrepõem aos meios de comu-
nicação antecedentes. 

Uma vantagem quanto ao marketing apresentada pelo You-
tube em relação às emissoras de televisão está exatamente na seg-
mentação das campanhas e o direcionamento a um determinado 
público alvo, atingindo quem é de fato consumidor em potencial, 
são os denominados mercados de nicho. 

Pelo exposto, é perceptível o quanto as tecnologias de stre-
aming tem sido revolucionárias em diversos segmentos. Ademais, é 
latente sua abundante receita, o que em consequência gera a neces-
sidade de tributação, tema abordado em momentos subsequentes. 

1.3. A influência das novas ferramentas na modernidade líquida de 
Zygmunt Bauman

10 dez. 2019. 
16  Ibidem.
17  Ibidem. 
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Ao diagnosticar as patologias da sociedade contemporânea, 
Zygmunt Bauman compreendeu que a vida atual é líquida, repleta 
de fluidez, volatilidade, incertezas e inseguranças. Antes desta elabo-
ração conceitual de modernidade líquida, entabulada por Bauman, 
outros também se debruçaram sobre o assunto. Karl Marx e Fridrech 
Engels caracterizaram a modernidade como um processo histórico 
que derretia todas as instituições de épocas anteriores, tais como fa-
mília, tradições e religião18.

De maneira análoga é a modernidade líquida, que seria o 
momento em que os referenciais que possibilitavam o desenraiza-
mento e reenraizamento do velho e do novo são liquefeitas. Para 
mais, compreende-se que as transformações sociais estão imediata-
mente ligadas às transformações tecnológicas da qual a sociedade se 
apropria para se desenvolver e se manter. 

Assim, é inconteste que a internet trouxe consigo inúme-
ros avanços sociais, tais como o encurtamento de distancias entre 
as pessoas, através da comunicação via aplicativos de mensagens, ou 
facilidades em encontrar respostas para incontáveis indagações. To-
davia, o filósofo compreende que os avanços dos sinais de rede, em 
contrapartida, fragilizaram a sociedade, tornando-a - de forma geral 
- mais impaciente, relapsa, ansiosa e irritada. 

Compreende que a sociedade limita seus fracassos com as 
tecnologias, tendo em vista a disponibilidade de informação; assim, 
perde-se a persistência neste ambiente com inúmeros ruídos e co-
nhecimentos que transitam a todo tempo e por todos os lados. In-
seridas nas tecnologias estão as redes sociais, que intensificam ainda 
mais o apelo à imagem; neste sentido, as relações se tornam menos 
profundas, além de se rotularem apenas como mais um número de 
seguidor ou mais uma curtida, ambos sem muito racional significa-
do. 

Ademais, vive-se, na modernidade, uma falsa sensação de 
felicidade gerada pelo consumo; todavia, Bauman compreende que 
o que realmente confere satisfação interna são coisas intangíveis e 
não negociáveis. Nesse sentido, os bens necessários a uma vida plena 
não podem ser comprados com dinheiro, logo, a felicidade não pode 

18  SIQUEIRA, Vinicius. Modernidade líquida, o que é?. Disponível em: 
https://colunastortas.com.br/modernidade-liquida/. Acesso em: 20 dez. 
2019.



464 • CAPÍTULO 18

ser comprada. Comenta, ademais, que um vez que os bens capazes 
de tornar a vida mais feliz começam a se afastar dos domínios não-
-monetários para o mercado de mercadorias, não é possível deter19.

Ao comprar um bem, a sensação de felicidade é momentâ-
nea, tal qual o conceito de liquidez de Zygmunt Bauman. Se um in-
divíduo compra um bem lançado recentemente, entendido como de 
“última geração”, é certo que em pouco tempo esta aquisição ficará 
ultrapassada por outro bem um pouco mais moderno que o anterior. 
Desde modo, é perceptível o quão fugaz e volátil é o consumo, tra-
zendo falsas sensações de felicidade que duram uma fração ínfima 
de tempo. 

Bauman colaciona também que as pessoas estão sendo equi-
paradas a mercadorias, que podem ser consumidas e descartadas a 
qualquer momento. Existem relações frágeis entre os indivíduos. O 
sujeito líquido não apresenta muitas referências pregressas, o que 
coloca sobre ele mesmo toda responsabilidade de escolhas sobre 
seus atos. Nessa esteira de raciocínio, tudo passa a ser uma questão 
de escolha para definir uma melhor opção, com melhores vantagens 
e de preferência nenhuma desvantagem.

Trazendo os conceitos filosóficos de Bauman às tecnologias 
de streaming, percebe-se que esta tem relação direta com as exigên-
cias sociais, mesmo porque a fluidez do mundo globalizado trans-
forma as noções de tempo e espaço, fato que se coliga à necessidade 
do mundo moderno de ter maior flexibilidade, autonomia e rapidez 
no consumo de mídias. É nesse interim que as grandes empresas de 
streaming, tais como Youtube, Netflix e Spotify, estão em constante 
ascensão na contemporaneidade, posto que suas plataformas aten-
dem aos anseios sociais. 

A título de exemplo, caso alguém utilizando um serviço on 
demand escolha algum conteúdo para que a reprodução seja inicia-
da, e pouco tempo depois perceba que não gostou ou que não é útil 
aquele material, é factível que ele seja pausado ou trocado por outro. 
Neste sentido, é perceptível a liquidez compreendida por Bauman, 
visto que a relação mídia-usuário foi rapidamente interrompida, o 
que demonstra, ademais, sua volatilidade.

Outra questão que pode ser trazida a comento, seria o fato 
de que a todo momento novas plataformas de streaming estão sen-

19  BAUMAN, 2009, p. 16
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do criadas, não obstante algumas delas guardem proeminência em 
relação às demais. Isto demonstra que nada é constante e imutável, 
havendo sempre possibilidade para criação do novo. 

Desta maneira, pela fluidez e imprevisibilidade das relações 
e instituições, não é possível afirmar que as ferramentas de strea-
ming serão um negócio certeiro para o futuro, mas algo que se ade-
qua ao agora. 

2. Considerações preliminares sobre direito tributário

2.1. Do sistema tributário nacional

Premente a necessidade do Estado em prover as necessida-
des coletivas, é necessário que, em suas atividades financeiras, capte 
recursos materiais para manter sua estrutura, disponibilizando ao 
cidadão-contribuinte os serviços que lhe compete. É neste interim 
que os tributos se tornam a principal fonte de receitas públicas20. 
Dentre os tributos, os impostos são caracterizados pela ausência de 
uma contraprestação por parte da Administração Pública, sendo 
que sua existência está vinculada a um comportamento do próprio 
contribuinte, sendo suficiente que o ente federado possua compe-
tência para instituí-lo, ressalvados os limites constitucionais21.

Assim, existe estreita relação entre o Direito Tributário e o 
Direito Constitucional. Em que pese o Código Tributário Nacional 
tenha sido anterior à Constituição Federal de 1988, foi por ela recep-
cionado, trazendo um capítulo extenso sobre esta matéria, de modo 
que, o texto constitucional tornou-se farto em regras e princípios 
a respeito da tributação brasileira. Desta maneira, qualquer estudo 
de Direito Tributário pressupõe uma precisa compreensão da Carta 
Magna22.

O Sistema Tributário Nacional se materializa em evidente 
complexidade, especialmente em comparação a outros pelo mundo. 
Neste sentido está o estudo encomendado pela Confederação Na-
cional da Indústria que compreendeu que as principais deficiências 

20  SABBAG, 2014, p. 39. 
21   CARRAZA, 2005, p. 477.
22  CARVALHO, 2013, p. 245.



466 • CAPÍTULO 18

vão muito além da arrecadação, associando-se também ao exage-
rado número de tributos, a falta de simplicidade, a precariedade na 
estabilidade de regras, a violação dos direitos e das garantias do con-
tribuinte, aos problemas de transparência, a insegurança jurídica, e 
aos problemas nos prazos de recolhimento dos tributos23. 

A ausência de um sistema simplista acarreta, entre outras, 
uma tributação multifásica e não cumulativa – como no caso do 
ICMS -, incidindo sobre todas as fases de circulação da mercadoria, 
do fabricante ao comerciante, além de abater o imposto pago na fase 
anterior. 

Além disso, em matéria tributária, a Lei Complementar o 
instrumento apto a destrinchar as concessões relativas à competên-
cia tributária, dirimindo conflitos de interesses locais, regionais e 
federais, bem como regulando as limitações ao poder de tributar e, 
de maneira geral, acionando os ditames constitucionais. Comenta 
Sacha Calmon: 

“Em matéria tributária, sem dúvida, a lei complementar é o 
instrumento-mor da complementação do sistema tributário 
da Constituição, a começar pelo Código Tributário Nacional, 
que, material e formalmente, só pode ser lei complementar. 
Quatro consequências devem ser ditas: a) o legislador não 
escolhe a matéria de lei complementar, fá-lo a Constituição; 
b) o legislador ordinário não pode adentrar matéria de lei 
complementar, torná-la-ia inútil; c) a lei complementar só é 
superior às leis ordinárias quando é o fundamento de validez 
destas; e d) a matéria sob reserva de lei complementar é in-
delegável”24.

Assim, diante de todo enredamento tributário, uma conse-
quência reprovável seria a sonegação, que coexiste com a tributação 
desde a antiguidade. Trata-se de um problema universal, até mesmo 
por ser passível de impunidade. Existem duas vertentes da sonega-
ção, a evasão e a elisão. 

A evasão ocorre quando não há, deliberadamente, o cum-
primento de obrigações legais referente ao pagamento de tributos; 
portanto, é uma transgressão à lei. Todavia, a elisão consiste em re-

23  MACHADO, BALTAZAR, 2017, p. 239.
24  COELHO, 2006, p. 110. 
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dução do pagamento de tributos sem que haja violação ao sistema le-
gal, de modo que os contribuintes usam de subterfúgios para explo-
rar as lacunas na legislação. Desta forma, o sujeito passivo tributário, 
de forma legítima, pratica atos jurídicos ou se abstém da pratica de 
determinados atos visando a diminuição da carga tributária25.

Com o intento de alcançar, talvez até mesmo utopicamente, 
a harmonia e coordenação das ordens políticas parciais, o federa-
lismo fiscal deve ter como escopo pelo menos três objetivos funda-
mentais, quais sejam: impedir o comportamento predatório por par-
te do Poder Central; impedir o parasitismo dos entes subnacionais 
(geração de déficits locais) pela abstenção da busca por maior efici-
ência e desenvolvimento econômico ante a possibilidade de serem 
financiados pelo Poder Central; em complemento ao item anterior, 
abolir medidas que não incentivem o comportamento produtivo por 
parte dos entes subnacionais (geração de superávits locais)26.

 Desta maneira, é perceptível a existência de falhas no Siste-
ma Tributário Nacional; lado outro, é compreensível que a legislação 
não vem acompanhando as novas tecnologias disruptivas, promo-
vendo sobremaneira, a ausência de regulamentação adequada para 
o tema. 

2.2. Do imposto sobre serviços 

 O imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) tem 
previsão constitucional no artigo 156, de modo que a Magna Car-
ta outorgou competência privativa aos Municípios para instituí-lo, 
além do Distrito Federal, no exercício de sua competência tributária 
cumulativa prevista no artigo 147 da Constituição Federal.

 Para que haja adequada instituição deste imposto, é im-
prescindível a presença de dois requisitos: o serviço não pode ser de 
transporte intermunicipal ou interestadual, ademais de que não in-
cidir sobre a comunicação, visto que este último é competência dos 
Estados e do Distrito Federal através do imposto sobre circulação de 
mercadorias e serviços (ICMS); e os serviços devem estar dispostos 
em lei complementar. 

25  SANTOS, 2005, p.316.
26  MANEIRA, LIMA, 2018, p. 61-62. 
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Caberá à vista disso, aos Municípios, mediante a edição de 
lei ordinária municipal, a instituição do ISS, que em consonância 
com a lei complementar irá disciplinar especificamente sobre fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes. Considerando-se a exis-
tência de mais de 5.500 municípios no país, a Constituição Fede-
ral cuidou de atribuir a lei complementar o regramento de alguns 
aspectos dessa imposição fiscal, restringindo assim a liberdade do 
legislador municipal27. 

Diante da limitação constitucional de que o ISS somente po-
derá ser instituído através de lei complementar, foi publicada a LC 
nº 116/03. O Supremo Tribunal Federal, outrossim, pacificou enten-
dimento jurisprudencial de que a lista anexa à esta lei é taxativa, e 
não exemplificativa, além de possuir interpretação ampla em seus 
tópicos28.  

Uma conceituação preliminar sobre o que seria serviço, no 
entendimento de Aires Fernandino Barreto, seria uma prestação de 
esforço humano a terceiros, com conteúdo econômico, em caráter 
negocial, sob regime de direito privado, tendente à obtenção de um 
bem material ou imaterial29. Por esta definição, é notória a exclusão 
dos serviços públicos – inalcançáveis diante da imunidade recípro-
ca -, e aqueles não onerosos, como os realizados para si mesmo ou 
filantrópicos. Ademais, o autor compreende que a hipótese de inci-
dência do ISS é a conduta humana (prestação de serviço) consistente 
em desenvolver um esforço visando a adimplir uma obrigação de 
fazer30.

Consoante Marçal Justen Filho, serviço seria uma prestação 
de utilidade – material ou não – de qualquer natureza, efetuada sob 
regime de direito privado sob o regime trabalhista, qualificável juri-
dicamente como execução de obrigação de fazer decorrente de um 
contrato bilateral31.

Analisando pormenorizadamente as duas definições, é per-
ceptível que os serviços pressupõem uma obrigação de fazer. Além 
disso, adota-se o entendimento de que seguiria o Direito Privado, 

27  COSTA, 2018, p. 287.
28  RE 361829, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado 
em 13/12/2005, DJ 24-02-2006.
29  BARRETO, 2012, p. 337.
30  BARRETO, 2012, p. 339.
31   JUSTEN FILHO, 1995, p. 66.



VITÓRIA AIRES E SILVA & FERNANDA DE PAULA FERREIRA MOI•469 

em outros termos, o próprio Direito Civil, conforme entabulam os 
artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional. Em síntese, os 
serviços seriam as obrigações de fazer propriamente ditas32. Deste 
modo, o constituinte ao atribuir a competência tributária aos Muni-
cípios para tributar serviços de qualquer natureza, apropriou-se de 
um conceito do direito privado, de forma que o ISS poderá alcançar 
estritamente situações que possam ser qualificadas como serviço – 
reitera-se, pelo Direito Privado33.

Quanto ao aspecto espacial do ISS, trata-se de especifici-
dade controversa, celeuma que deverá ser solucionada mediante lei 
complementar. O artigo 3º da LC nº 116/2003 estabeleceu que o su-
jeito ativo do referido imposto é o Município do estabelecimento 
prestador, alternativamente, diante de sua inexistência, o domicílio 
do prestador. Entretanto, a própria lei complementar elencou exce-
ções em que são admitidos para fins de incidência do ISS o local de 
prestação do serviço, o que na prática gera um campo de incertezas, 
principalmente pelo filtro do contribuinte. 

Preconiza Marçal Justen Filho: 
“Em essência, se o aspecto material é a prestação de serviço, 

o aspecto temporal só pode ser um único: o momento em que há 
prestação de serviço. Se é eleito, como critério temporal, um mo-
mento temporal diverso, o único resultado seria o de que a tributa-
ção não mais teria por hipótese, no aspecto material, a prestação de 
serviço, mas aquela situação que se verifica no momento localizado 
a partir do critério temporal”34.

Nesse contexto, e diante da alta arrecadação tributária do 
imposto sobre serviços, é que surgem imbróglios e guerras 
fiscais entre os Municípios, fazendo com que alguns deles 
ofereçam benefícios e incentivos à empresas privadas com o 
escopo de atrair para si a cobrança do imposto. 

2.3. Imposto sobre operações de ciculação de mercadorias e serviços 

32  FREITAS, OYAMADA, 2018, p.376.
33  ÁVILA, 2012, p. 262.
34  JUSTEN FILHO, 1995, p. 138.
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A Constituição Federal outorga através de seu artigo 155 a 
competência aos Estados e ao Distrito Federal para a instituição do 
imposto sobre operações de circulação de mercadorias e serviços e 
sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermu-
nicipal e de comunicações. 

Trata-se de imposto de alta repercussão na economia, até 
mesmo por sua arrecadação ser considerável em comparação aos 
demais impostos. É um tributo indireto, de modo que o ônus será 
suportado pelo consumidor final, transmitindo-se o encargo para o 
contribuinte de fato; todavia, é perceptível a existência de substitui-
ções tributárias no contexto de sua arrecadação. 

É um dos impostos mais complexos do Sistema Tributário 
Nacional, e por esta razão tem extensa legislação, começando pelo 
artigo 155 da Constituição Federal passando por Resoluções do Se-
nado – que estabelecem alíquotas máximas e mínimas -, além da in-
termediação de lei complementar e convênios entre os Estados que 
especificam os benefícios fiscais que podem ser concedidos, e por 
último, as leis instituidoras do tributo em cada Estado35. Atualmen-
te é regulado pela Lei Complementar nº 87/1996, denominada Lei 
Kandir.

O ICMS homenageia a não-cumulatividade, prescrevendo 
a compensação do que foi devido em cada operação com o mon-
tante incidente nas anteriores. Isso garante que em cada operação 
seja garantida uma dedução, um abatimento, a fim de que se evite 
superposição de cargas tributárias. 

A incidência do ICMS ocorrerá diante de três espécies: mer-
cadorias, transporte e comunicação. Interessa, nesta oportunidade, a 
incidência do ICMS sobre a circulação de mercadorias e serviços de 
comunicação, excluindo-se deste bojo, assim, os serviços de trans-
porte. 

Com base na definição em sentido estrito pela Constituição 
Federal, a mercadoria seria um produto com intuito de mercancia. 
Assim, a mercadoria depende da destinação do objeto, devendo ser 
posto em comércio com o fim de ser alienada36. Outrossim, deve 
ocorrer uma circulação, ou seja, a mudança de titularidade, con-
ceituação distinta da mera movimentação física, devendo ocorrer a 

35  PAULSEN, 2017, p. 369.
36  MACEDO, 2018, p. 79.
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transferência da propriedade, o que pressupõe a bilateralidade (exis-
tência de duas pessoas nesta relação jurídica). 

A doutrina clássica compreende que as mercadorias se ma-
terializam em bens corpóreos; todavia, em oposição a esta corrente, 
há aquelas que defendem que o conceito é volátil, podendo ser com-
preendida a mercadoria também em seu sentido incorpóreo, diante 
das novidades tecnológicas. A mutação deste conceito é necessária 
diante da realidade atual, sob pena de uma operação mercantil ser 
excluída da tributação pelos Estados; assim, a negação à mudança 
constitucional implicaria no reconhecimento do obsoletismo do di-
reito. 

Quanto à comunicação, o ICMS não incide sobre ela pro-
priamente dita, mas sim na relação comunicativa, ou seja, a ativida-
de de – em caráter negocial – fornecimento de condições materiais 
para que a comunicação ocorra37. Nesta esteira de raciocínio, pres-
supõe:  emissor, receptor, meio de transmissão, código e mensagem. 
Somente da análise conjunta desses requisitos que é possível a inci-
dência do ICMS-comunicação. 

Destaca-se que as legislações mais pretéritas sobre o ICMS 
foram elaboradas em contextos em que era inimaginável que as 
mercadorias poderiam ser inclusive digitais e incorpóreas. Ademais, 
analisando conjuntamente a incidência do ICMS e do ISS, são per-
ceptíveis inúmeras controvérsias, que serão analisadas em sequência. 

3. Da tributação em tecnologias de streaming

Na contemporaneidade, as tecnologias de streaming tem se 
tornado cada vez mais costumeiras ao grande público, havendo uma 
clara mudança de paradigmas: há cada vez mais usuários de strea-
ming em detrimento das televisões por assinatura. Tal premissa é de-
monstrável pela queda de 10% do número de usuários destes canais 
televisivos, ou seja, perda de quase 2 milhões de assinantes segundo 
a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

As mudanças no consumo de entretenimento promoveram, 
não necessariamente de forma proporcional, adaptações na legisla-
ção tributária. Neste contexto, foi publicada a Lei Complementar nº 
157/2016 que promoveu significativas mudanças na cobrança do im-

37  JANCZESKI, 2017, p. 199. 
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posto sobre serviços pelos Municípios e pelo Distrito Federal. Nela 
foram criadas as bases para a cobrança do ISS sobre a disponibi-
lização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, ima-
gem e texto por meio da internet. Neste contexto, a legislação tornou 
palpável a incidência do referido imposto em relação à tecnologia 
streaming.

Esta Lei Complementar trouxe aparato legislativo para que 
os municípios atualizassem suas respectivas legislações para estender 
a tributação do ISS para o streaming, estabelecendo-se uma alíquota 
mínima de 2% (artigo 8-A da Lei Complementar nº 116/03, incluído 
pela Lei Complementar nº 157/2016), e máxima de 5% (artigo 8, II, 
da Lei Complementar nº 116/03). Destaca-se que a estipulação de 
uma alíquota mínima tem por escopo impedir que os Municípios 
estipulem percentuais ínfimos, que eventualmente proporcionassem 
zonas mais atrativas aos contribuintes.  

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publi-
cou o Convênio 106, em setembro de 2017, com o intento de eluci-
dar a incidência do ICMS sobre os bens digitais; todavia, o Convênio 
tornou ainda mais controversa a seara da tributação das disrupções 
tecnológicas, posto que queria transferir a tributação do streaming 
para os Estados. Isto se mostra evidente na cláusula terceira do Con-
vênio 106/2017 que estabelece que o ICMS será recolhido nas plata-
formas eletrônicas que efetuem a venda ou a disponibilização, ainda 
que por intermédio de pagamento de periódicos, de bens e merca-
dorias digitais mediante transferência eletrônica de dados. 

Ocorre que a Lei Complementar 116/03, alterada pela Lei 
Complementar 157/16, evidentemente anterior ao Convênio 106/17, 
havia estipulado a incidência do ISS sobre estas tecnologias. Tal si-
tuação gerou insegurança jurídica e guerra fiscal entre os entes fede-
rativos, em específico os Estados e os Municípios. Neste sentido foi 
proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5958, que tramita 
no Supremo Tribunal Federal (STF) e contesta a constitucionalidade 
do Convênio 106/17.

A mudança na forma de adquirir um produto pode ser sufi-
ciente para modificar o imposto incidente, de modo que há na dou-
trina o argumento de que uma vez que a relação jurídica estabeleci-
da pelo streaming se baseia no acesso eletrônico e na utilização da 
plataforma, e não em transferência de mercadoria, se qualifica como 
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serviço, não incidindo o ICMS38.
Ainda nesta esteira de raciocínio, como o acesso ao conteú-

do via streaming decorre da disponibilização em plataforma digital, 
sem cessão definitiva de áudio/vídeo por meio da internet, não há 
cessão definitiva do conteúdo, mas acesso ilimitado mediante pa-
gamento de assinatura mensal. Assim, caso cesse a assinatura, cessa 
também o conteúdo39. 

Deste modo, o ICMS incidirá sobre a circulação de merca-
dorias, que pressupõe a transferência definitiva da propriedade, o 
que não ocorre no caso dos bens digitais, como o streaming. Nesta 
disrupção tecnológica não ocorre cessão definitiva e, portanto, não 
se pode considerar que houve uma mudança de titularidade de bens. 

As empresas tradicionais de televisão evidentemente evo-
luíram quanto ao modo de transmissão de conteúdos, o que gerou 
intensas contendas judiciais para solucionar imbróglios tributários. 
No início do ano de 2020, a 4ª Câmara Julgadora do Tribunal de Im-
postos e Taxas (TIT) de São Paulo suspendeu uma cobrança de mais 
de R$23 milhões da empresa televisiva Sky relativa ao ICMS.

 Neste caso concreto foi acatada a argumentação de que a 
Súmula 334, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece que 
o imposto não incide sobre o serviço de provedores de acesso à in-
ternet.  Foi ponderado que a Lei Complementar nº 116/03, definiu 
a incidência de ISS sobre as atividades que disponibilizam conteúdo 
audiovisual, de forma que a cobrança de ICMS ensejaria em bitribu-
tação40. Quanto à Sky Online, que transmite conteúdo por meio da 
modalidade Over the Top (OTT), considerou-se que o ICMS não 
incide sobre a modalidade OTT porque neste caso a empresa não 
fornece estrutura de telecomunicação.

Pela perspectiva do direito comparado, a cidade de Chicago, 
nos Estados Unidos, foi inovadora ao instituir o Amusement Digital, 
medida adotada pelo departamento de finanças municipal com o in-
tento de tributar o streaming. Os resultados foram satisfatórios, pro-
movendo uma incidência tributária de 9% sobre estas tecnologias41. 

38  FARIA, SILVEIRA, MONTEIRO, 2018, p. 533.
39  PISCITELLI, 2018, p. 408. 
40  IGNACIO, Laura. TIT paulista livra Sky de ICMS sobre streaming. Dis-
ponível em: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/01/28/tit-pau-
lista-livra-sky-de-icms-sobre-streaming.ghtml. Acesso em: 25 jan. 2020. 
41  MESQUITA, Bruna. Netflix fica mais caro em Chicago com imposto da 
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Uma alternativa viável, aplicada em inúmeros países e in-
dicada pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico), seria o imposto sobre valor agradado (IVA). 
Trata-se de tributo plurifásico, não cumulativo, de base larga, e que 
cessa os imbróglios de competência entre entes federativos. Dada 
sua simplicidade e amplitude, caso fosse implementado no Brasil, 
juntaria em um só imposto todos aqueles sobre bens e serviços exis-
tentes no país, quais sejam ISS, ICMS, IPI e PIS e Cofins. 

O IVA surgiu inicialmente na França por volta de 1954 com 
o intento de simplificar o direito tributário francês, substituindo vá-
rios dos impostos existentes. Posteriormente foi adotado por Esta-
dos da União Europeia, objetivando tornar mais harmônico o mer-
cado comum europeu. 

No caso das tecnologias de streaming, em que os sinais nor-
malmente são fornecidos por empresas estrangeiras e consumidos 
em outra localidade, a incidência do IVA também neutralizaria as 
discussões quanto ao local de recolhimento tributário, ocorrendo no 
local da prestação de serviço42. 

A PEC 45/2019 de autoria do Deputado Federal Baleia Rossi 
apresenta o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), 
bem similar ao IVA. Em que pese o imposto seja recolhido de forma 
centralizada, confere liberalidade aos entes para que fixem alíquotas. 
Dessa forma, teriam três alíquotas de referência para o IBS: federal, 
estadual e municipal. As alíquotas seriam calculadas pelo Tribunal 
de Contas da União e aprovadas pelo Senado Federal43. 

A eventual instituição do IBS ou até mesmo do IVA, evi-
taria discussões sobre determinada atividade ser ou não serviço, 
mercadoria ou cessão de direitos, de modo que inevitavelmente o 
streaming seria tributado. Assim, conclui-se que tais impostos ge-
ram maior isonomia tributária entre empresas tradicionais e con-
temporâneas, promovendo uma atualização legislativa que caminhe 

prefeitura. Disponível em: https://exame.abril.com.br/tecnologia/netflix-fi-
ca-mais-caro-em-chicago-com-imposto-da-prefeitura/. Acesso em 15 fev. 
2020. 
42  SILVA, 2014, p. 114.
43  PEC 45/2019. Disponível em: https://www.camara.leg.br/pro-
posicoesWeb/prop_mostrarinteg ra;jsessionid=E365C9C71B-
04876886663815FF.proposicoesWebExterno2?codteor=1728369&filena-
me=PEC+45/2019. Acesso em: 20 fev. 2020.
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em consonância com o desenvolvimento tecnológico.  

Conclusão

As tecnologias de streaming trouxeram inúmeras inovações 
e mudanças de padrões pré-estabelecidos, o que consequentemente 
trouxe desafios ao Direito Tributário. Tal situação gerou clara inse-
gurança jurídica e guerra fiscal entre Estados e Municípios. 

Esta pesquisa trouxe a gradual transformação da realidade 
através das tecnologias, desde as formas mais pretéritas de trans-
missão de conteúdos até as mais hodiernas, evidenciando todo este 
desenvolvimento. Ocorre que tais mudanças geraram, pela conceitu-
ação de Zygmunt Bauman, uma modernidade líquida, ou seja, uma 
atualidade repleta de incertezas, volatilidade e fluidez. 

O streaming, com toda sua complexidade, acarretou discus-
sões sobre a temática, sendo a principal delas referente à incidência 
do ISS ou ICMS. Com esta pesquisa compreendeu-se que o strea-
ming não se entabula no conceito tradicional de “circulação de mer-
cadorias”, o que descaracterizaria o fato gerador do ICMS. Por outro 
viés, foi constatado que o ISS seria a única alternativa no Sistema 
Tributário atual que adequaria de melhor modo a incidência nesta 
tecnologia diante do aparato legislativo existente. 

Ao final, constatou-se que a melhor alternativa seria a ins-
tituição de um imposto de base ampla, tal qual o IVA. Esta opção, 
adotada pela OCDE tornaria a tributação nacional mais simplista, 
mesmo porque reduziria a numerosa quantidade de impostos exis-
tentes. 
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Introdução

Quando se coloca em discussão o tema da política tributá-
ria no Brasil, relevante se torna definir a diretriz de tal política, mas 
também, de outro lado, estabelecer quais políticas públicas devem 
ser viabilizadas pelo Estado, e como deve se organizar a Administra-
ção para tanto, considerando as receitas públicas indispensáveis para 
o financiamento de tais políticas. Como aliás delineia o art.3º. da 
Constituição Federal, essas políticas devem objetivar determinados 
fins ou propósitos. A busca do desenvolvimento, na acepção mais 
profunda, como ele é vislumbrado por Amartya Sen, se coadunaria 
perfeitamente com os fins especificados constitucionalmente.

A definição e o meio de execução das políticas públicas, no 
entanto, não é algo a ser estabelecido por alguma tecnocracia ou por 
uma elite política ou econômica, especialmente em uma democracia 
política. A participação popular é imprescindível e não deve se re-
duzir ao momento do pleito eleitoral. A legitimidade de um sistema 
tributário deve assentar num debate público acerca da sua reforma, 
mas também em um controle no que tange aos gastos das receitas 
tributárias. Como se correlacionam sistema tributário, as políticas 
do Estado e o esperado controle popular sob tais políticas, é o que se 
pretende investigar nas linhas seguintes. Certamente, tal correlação 
somente pode se conceber de forma ótima ao se vislumbrar a cone-
xão da participação popular com o crescimento econômico, já que 
o desenvolvimento humano deve ser integral, não sendo compatível 
com a busca do desenvolvimento uma ordem política que não valo-
rize a participação popular no próprio estabelecimento dos limites e 
objetivos do Poder Público.

Na articulação com o sistema tributário, insta acrescentar a 
necessidade de uma percepção mais aguda  da importância de que 
o tema da reforma tributária passe a integrar as agendas públicas, 
rompendo-se os maniqueísmos que contrapõem contribuinte a go-
verno, os primeiros receosos do aumento da carga tributária, o se-
gundo objetivando preservar patamares de arrecadação tributária. A 
retomada do tema gira em torno da necessidade de explicitar como 
o sistema tributário está em direta correlação com o nível de cresci-
mento econômico e de desenvolvimento. O que deve ser debatido, 
mais do que patamares de carga tributária, é quem deve pagar os 
tributos e em que proporção, considerando que existem determina-
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das despesas públicas ( já que existem bens públicos que deveriam 
ser assegurados a todos, cabendo ainda  discutir a sustentação das 
políticas distributivas, bem como o papel do Estado na manutenção 
do equilíbrio financeiro nacional).

No que concerne ao sistema tributário, existe um déficit de 
legitimidade decorrente da insuficiência do controle dos gastos pú-
blicos na atualidade brasileira. Seria impossível pensar na legitimi-
dade de uma reforma tributária, sem considerar como os recursos 
arrecadados são gastos. Nossa ênfase no presente momento estará, 
no entanto, na necessidade de enunciação de alguns princípios com-
patíveis com um sistema tributário democrático comprometido com 
o desenvolvimento. 

A par de cuidar de definir uma política pública das mais re-
levantes, a política tributária em sua percepção do ponto de vista 
da justiça política, ou seja, da sua equidade, objetiva-se identificar a 
correlação entre a tributação e o financiamento das várias políticas 
públicas. 

Com esse propósito, primeiro, definiremos a noção de de-
senvolvimento que alicerça a presente reflexão. Endossa-se aqui uma 
visão do desenvolvimento que não o identifica com crescimento eco-
nômico, tendo por referencial a obra de Amartya Sen. Em seguida, a 
partir de tal concepção de desenvolvimento, elucidaremos as ques-
tões a serem enfrentadas para a definição de um sistema tributário 
democrático. Buscaremos enunciar alguns princípios centrais para 
construção de um sistema tributário, norteadores de uma eventual 
reforma tributária. Por fim, remeteremos à teoria das políticas públi-
cas, para destacar os desafios para implementação de uma possível 
reforma tributária. 

1. Políticas públicas, as finanças do Estado e o desenvolvimento.

Para pensar a relação possível entre finanças públicas e de-
senvolvimento, invoca-se nesse momento a contribuição do pensa-
mento do economista e teórico político, ganhador do Prêmio Nobel, 
Amartya Sen. Para Sen, a noção de desenvolvimento deve ser rela-
cionada com as liberdades humanas, em contraposição a algumas 
teorias que identificam o desenvolvimento como crescimento do 
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Produto Interno Bruto, avanço econômico ou modernização social2.  
Assim, o desenvolvimento supõe a remoção das principais fontes de 
privação de liberdade: na relação de Amartya Sen, “pobreza e tira-
nia, carência de oportunidades econômicas e destituição social sis-
temática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interfe-
rência excessiva de Estados repressivos.”3  É possível vincular o gozo 
das liberdades substantivas com o combate da pobreza econômica 
ou com a existência de serviços públicos e assistência social:

Os fins e os meios do desenvolvimento requerem análise e 
exame minuciosos para uma compreensão mais plena do 
processo de desenvolvimento; é sem dúvida inadequado 
adotar como nosso objetivo básico apenas a maximização 
da renda ou da riqueza, que é, como observou Aristóteles, 
“meramente útil e em proveito de alguma outra coisa”. Pela 
mesma razão, o crescimento econômico não pode ser sen-
satamente considerado um fim em si mesmo. O desenvol-
vimento tem de estar relacionado sobretudo com a melhora 
da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos. Ex-
pandir as liberdades que temos razão para valorizar não só 
torna nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas também 
permite que sejamos seres sociais mais completos, pondo em 
prática nossas volições, interagindo com o mundo em que 
vivemos e influenciando esse mundo.4

Além disso, o desenvolvimento na perspectiva da liberdade 
supõe o envolvimento ativo das pessoas “ – dada a oportunidade – 
na conformação de seu próprio destino, e não apenas beneficiárias 
passivas dos frutos de engenhosos programas de desenvolvimento”.5 
O Estado tem um papel importante no fortalecimento e na proteção 
das capacidades humanas; mas não é um Estado clientelista, mas sim 
impulsionador do exercício de liberdades.  A definição de políticas 
públicas em prol do desenvolvimento supõe informações acerca das 
capacidades e dos meios para seu fortalecimento; não se trata, por-
tanto, de um Estado clientelista, mas sim impulsionador do exercício 
das liberdades.

2  SEN, 2000, p.17.
3  SEN, 2000, p.18.
4  SEN, 2000, p.29.
5  SEN, 2000,  p.71.
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Com efeito, há de se considerar do ponto de vista do desen-
volvimento como liberdade, que não haveria contradição necessa-
riamente entre liberdade de mercado e a imposição de restrição às 
liberdades. Isso porque a liberdade de mercado, bem como a livre 
procura de emprego, tem um papel fundamental para a própria con-
figuração do desenvolvimento. Não seriam justificáveis realidades 
como a manutenção de sujeição ou escravidão de trabalhadores, o 
trabalho infantil, a privação econômica das famílias e deficiência dos 
programas de educação, as restrições à participação da mulher no 
mercado de trabalho, dentre outras. Assim, as liberdades individuais 
devem ser restringidas, muitas  vezes, para que haja liberdade de 
mercado.

A questão, porém, é como se medirá a eficiência do merca-
do. Propõe Sen que ela seja medida não em função do aumento da 
utilidade para todos, mas sim em termos das liberdades individu-
ais. Quanto mais os agentes forem livres, mais o mercado atende seu 
propósito, sendo certo que eles são mais livres quanto maior for o 
número opções disponíveis e atrativas para o agente. Não basta que 
as opções existam, é importante que sejam atrativas.  Não é suficien-
te que elas existam formalmente, mas que elas pareçam realmente 
interessantes para o agente.

Afirma A. Sen que o papel desempenhado pelos mercados 
tem de depender não só do que eles podem fazer, mas também do 
que lhes é permitido fazer. Como o mercado é regulado pelo Estado, 
não é improvável que a influência política de grupos gerem pressões 
e interferências indevidas, provocando monopólios, garantindo van-
tagens  como benefícios tributários, impondo-se sacrifício a todos, 
sem que haja qualquer interesse geral. Muitas vezes, a captura das 
políticas por grupos econômicos importantes se sustenta em prá-
ticas de corrupção política.  A liberdade política é, portanto, uma 
auxiliar imprescindível ( e guardião) para a realização de outras li-
berdades (inclusive econômicas). Por isso mesmo, é preciso um exa-
me crítico do papel dos mercados, que deve passar pelo teste da de-
mocracia aberta, do debate público. É necessário equilibrar o papel 
do governo – das instituições jurídicas e políticas – com o funcio-
namento dos mercados. Mas não se trata, simplesmente, de abrir os 
mercados, como pretendiam alguns economistas do passado, inclu-
sive do Banco Mundial. “Liberalização”, sem necessária ampliação 
das oportunidades sociais não faz as liberdades em geral serem mais 
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efetivas. Se, por um lado, é importante a implantação de medidas 
que desburocratizem o Estado, por outro lado, é imprescindível, por 
exemplo, maior eficiência pública nas políticas educacionais para o 
ensino elementar, dentre outras oportunidades sociais.

Quanto aos chamados bens públicos, elementos que con-
tribuem decisivamente para as capacidades humanas ( identificadas 
com a liberdade substantiva do agente capaz de exercer a mesma 
liberdade), além de se identificarem normalmente com serviços in-
divisíveis, que dificilmente podem ser oferecidos por um preço pú-
blico, se constituem em gastos públicos indispensáveis para o pró-
prio desenvolvimento. Assim, por exemplo, preservação ambiental, 
serviços públicos de saúde epidemiológicos, segurança pública, se 
constituem em bens públicos que devem ser bancados por meio de 
tributos.  É possível incluir aqui ainda a educação básica com bem 
público, considerando a relevância dela do ponto de vista do desen-
volvimento, já que vetor de mudança social, de redução de morta-
lidade, de acesso a melhores empregos, dentre outros aspectos. O 
problema quanto a esses gastos públicos decorre do eventual ônus 
fiscal excessivo do dispêndio fiscal. Nesse caso, o ônus fiscal pode 
levar ao déficit público, à inflação ou a uma necessidade de arrecada-
ção tributária excessiva, cerceando indevidamente as liberdades. O 
equilíbrio nesse caso, na lição de Amartya Sen, passa pela resposta a 
duas grandes questões: 1) o grau em que os beneficiários necessitam 
desses serviços; 2) quanto a pessoa poderia ter pago por esse serviço 
(e talvez pagasse, na ausência da provisão pública gratuita.) 

Por outro lado, o custeio público de serviços essenciais é 
uma alternativa importante e indispensável muitas vezes. O comedi-
mento financeiro do Estado não deve inviabilizar políticas públicas 
que estimulem o desenvolvimento, mas na utilização de recursos pú-
blicos “para finalidades nas quais os benefícios sociais não são nada 
claros..”6

Há quem entenda que para o estudo do desenvolvimento, 
não faria sentido a fragmentação implícita na análise de políticas 
públicas, pois ele pressuporia a necessidade de um planejamento 
abrangente7. Ocorre que uma política pública bem concebida, seja 
qual for e tenha a abrangência que tiver, não pode ser pensada sem 

6  SEN, 2000, p.172.
7  BERCOVICI, 2005, p.34.
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uma consideração geral acerca do sistema econômico e social e do 
que se planeja para ele. Fundamental seria um redirecionamento da 
atenção às baixas rendas, para as deficiências de capacidade. Uma 
série de problemas podem dificultar esse direcionamento: distorção 
da informação, distorção do incentivo (desestímulos à busca do em-
prego, por exemplo), o estigma ( a importância do respeito próprio), 
custos administrativos e corrupção, bem como a sustentabilidade 
política ( fraqueza dos grupos politicamente beneficiados pela po-
lítica). 

Em síntese, o próprio delinear das políticas públicas deve 
ter por finalidade o desenvolvimento, compreendido como propõe 
Amartya Sen, como expansão das liberdades substantivas. Ademais, 
o próprio estabelecimento de tais políticas supõe o papel ativo dos 
cidadãos na definição de políticas públicas e das prioridades nos 
gastos públicos. A importância da democracia é inquestionável: as 
instituições democráticas são dispositivos para o desenvolvimento, 
tendo um papel instrumental (as liberdades são instrumentos para 
o desenvolvimento) e um papel constitutivo (por meio da discussão 
pública, definem-se as próprias necessidades econômicas). 

2. Justiça Política, Tributação e Democracia.

O debate acerca de uma reforma do sistema tributário está 
longe de ser uma discussão de natureza técnica, seja do ponto de vis-
ta de uma análise econômica da tributação, seja partindo dos princí-
pios constitucionais tributários (ou seja, de uma dogmática constitu-
cional-tributária). Na verdade, subjacente às abordagens econômica 
ou constitucional-positiva, está uma tomada de posição do ponto 
de vista de uma ética política ou de justiça política. Por isso que as 
decisões quanto ao sistema tributário não devem ser de especialistas 
(seja quais forem) ou dos políticos eleitos. Um dos problemas gra-
ves que se pode entrever é a falta de um debate público consciente 
e informado acerca da tributação no Brasil.  Certamente, as opções 
quanto a um sistema tributário são melhor dilucidadas a partir de 
uma abordagem pragmática, mas que não descure da dimensão de 
justiça política.

No Brasil, a exposição de ideias acerca de política tributária 
se circunscreve, muito comumente, a um posicionamento totalmen-
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te contrário à tributação, talvez em decorrência da alta carga tribu-
tária brasileira. Não existe, porém, na maior parte das vezes, uma 
reflexão mais ampla quanto ao papel dos tributos do ponto de vista 
das políticas públicas que eles sustentam, ou mesmo, do papel distri-
butivo que a própria carga tributária pode exercer. 

É indispensável a percepção de que as decisões quanto aos 
tributos se inserem num contexto maior das decisões políticas fun-
damentais em um Estado. Nesse sentido, Murphy & Nagel, iniciam 
sua obra sobre justiça tributária, salientando que os impostos:

... não são um simples método de pagamento pelos serviços 
públicos e governamentais: são também o instrumento mais 
importante por meio do qual o sistema político põe em prá-
tica uma determinada concepção de justiça econômica ou 
distributiva.8 

O livro de Murphy & Nagel foi escrito para fazer a contrapo-
sição a uma corrente de pensamento político muito influente em ma-
téria de tributos nos Estados Unidos: a corrente libertária. Para essa 
corrente, quanto menos o Estado cercear as liberdades individuais, e 
intervir no domínio privado, melhor. Isso se traduz, evidentemente, 
no estabelecimento de uma carga tributária mínima, para a manu-
tenção do Estado garantidor das liberdades.   Para o libertarismo, o 
sistema tributário não exerce nenhum papel relevante do ponto de 
vista da justiça distributiva. Até porque a questão de justiça política 
é basicamente uma questão da liberdade o mais ampla possível, sem 
que para tanto se necessite de se ter liberdades em igual medida.  
Preconiza-se, então, um Estado mínimo, com um sistema tributário 
o menor possível (Hayek ou Nozick), já que os tributos nada mais 
seriam do que restrições aos legítimos direitos de propriedade das 
pessoas. Essas teorias, ainda que baseadas nas liberdades, procedem 
a uma absolutização delas, erigindo-se uma presunção da correção 
da distribuição de tais liberdades. A rigor, tais teorias são incompatí-
veis com a concepção de desenvolvimento como liberdade.

O primeiro elemento trazido por Murphy & Nagel bastante 
interessante é o assinalar de que os valores que normalmente nor-
teiam a defesa de um sistema tributário é a eficiência econômica e 
a justiça. Isso porque, ainda aqueles que elejam a eficiência como o 
8  MURPHY&NAGEL, 2005, p.5.
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valor fundamental, deverão justificar porque excluir outros valores 
morais; ou seja, o debate acerca do sistema tributário é, no fundo, 
uma discussão de moralidade política. Falar sobre justiça dos tribu-
tos, na maior parte dos tratamentos que se dá ao tema, tem a ver com 
o tratamento igual que se dá a todas as pessoas, com uma distribui-
ção de ônus proporcional. Um dos riscos de tal abordagem é o de “...
tratar a justiça na tributação como um assunto político e autosufi-
ciente ”, deixando-se de levar em conta a forma como o Estado gasta 
os recursos que arrecada. Alguns princípios foram apresentados pela 
teoria da tributação como fundamentos para a justiça tributária. O 
primeiro deles é o princípio do benefício; para esse princípio “...a 
justiça na tributação requer que os contribuintes paguem impostos 
na proporção dos benefícios recebidos do governo.”9 A insuficiência 
de tal princípio se demonstra considerando: a) a falta de uma me-
dida, ainda que aproximada, dos benefícios que cada cidadão goza; 
b) a medida desse benefício mesmo seria difícil, pois deveria se con-
siderar para fins de tributação,  o nível de bem-estar recebido. Tal 
concepção, levando em conta que o nível de bem-estar sem o Estado 
seria muito baixo, levaria a conclusão de que a renda de cada um 
deve ser a base para a tributação. Ora, se a maioria das teorias de jus-
tiça social afirmam que o governo deve fornecer uma renda mínima 
e serviços de saúde aos miseráveis, não teria sentido que o próprio 
Estado tributasse essa renda mínima... Logo, o princípio do benefí-
cio não é adequado com critério de justiça tributária, na avaliação de 
Murphy & Nagel.

Outro princípio identificado como fundamento da justiça 
tributária é da capacidade contributiva. Uma parte boa dos sistemas 
jurídicos hoje adota tal princípio, inclusive com expressa previsão 
constitucional. Murphy&Nagel veem ambiguidades na adoção de tal 
princípio. Estaria ele se referindo a uma renda atual (o que pode-
ria ter um efeito desestimulador para o próprio aumento da renda) 
ou uma renda potencial (a tributação pelo talento)?  A tributação 
pelo talento, a rigor, não seria  com base na capacidade contributiva. 
Normalmente, se aplica a capacidade contributiva considerando a 
igualdade de sacrifícios:  

De acordo com o princípio da igualdade de sacrifícios, o jus-

9  MURPHY&NAGEL,2005, p.22.
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to esquema tributário distingue os contribuintes de acordo 
com sua renda e pede mais dos que têm mais, de modo a 
garantir que cada contribuinte arque com a mesma perda de 
bem-estar – ou seja, de modo que o custo real, e não o custo 
monetário, seja o mesmo para todos.10

A principal dificuldade de se considerar a igualdade de sa-
crifícios é que ela considera a justiça a partir das cargas tributárias, 
deixando de levar em conta a justiça dos padrões de gastos do go-
verno. 

A crítica aos critérios conduz a uma crítica à concepção li-
bertária, já que o princípio da igualdade de sacrifícios dependeria “...
da ideia de que a distribuição de bem-estar efetuada pelo mercado é 
justa por pressuposto.”11  Tal argumento é falacioso, pois ao mercado 
não se existe um princípio de justiça subjacente. Ademais, a própria 
existência do mercado supõe a do governo, pois que “Na ausência de 
um sistema jurídico sustentado pelos impostos...não haveria nenhu-
ma das instituições que possibilitam a existência de quase todos as 
formas contemporâneas de renda e riqueza.”12   

Para equacionar a relação entre cargas tributárias e os gastos 
do Estado com os recursos arrecadados, Murphy& Nagel salientam 
as duas funções da tributação:

(1) Ela determina que proporção dos recursos da sociedade 
vai estar sob o controle do governo para ser gasta de acordo 
com algum procedimento de decisão coletiva, e que propor-
ção será deixada, na qualidade de propriedade pessoal, sob o 
arbítrio de indivíduos particulares. Essa é a repartição entre 
o público e o privado. 
(2) Ela é um dos principais fatores que determinam de que 
modo o produto social é dividido entre os diversos indiví-
duos, tanto sob a forma de propriedade privada quanto sob 
a forma de benefícios fornecidos pela ação pública. Essa é a 
distribuição.13

Algumas questões são propostas, então, como centrais para 

10   MURPHY&NAGEL, 2005, p.34.
11  MURPHY&NAGEL,2005, p.44.
12  MURPHY&NAGEL, 2005, p.46.
13  MURPHY&NAGEL,2005, p.101.
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a definição do sistema tributário, dentre as quais, quem deve pagar 
pelos bens públicos a serem repartidos; quais bens são públicos, ou 
seja, devem ser garantidos pelo Estado, direta ou indiretamente; se a 
distribuição se dará por transferência direta ou por meio de bens pú-
blicos; a existência de deveres públicos, que devem ser sustentados 
pelos cidadãos e os seus custos.

A questão dos custos dos direitos, aliás, é central para a ou-
tra obra citada como relevante no aprofundamento do tema da justi-
ça tributária, da autoria de Stephen Holmes e Cass R. Sunstein.14  A 
tese fundamental é de que os direitos de liberdade, tão valorizados, 
dependem da existência de um governo  que as garanta, o que tem 
um custo (identificado aqui com o custo orçamentário). Os direitos 
são compreendidos aqui não como direitos morais, mas como di-
reitos previstos no sistema de direito constitucional positivo. A re-
levância da questão é que indagar acerca do custo dos direitos, não 
é a mesma coisa que definir o seu valor. O valor do direito não é, e 
não pode ser,  medido pelo custo; existe aí uma necessária questão 
de avaliação moral e política.

Algumas teses apresentadas no decorrer da obra de Hol-
mes&Sunstein são relevantes para nosso tema. A primeira delas é 
o equívoco da distinção entre direitos positivos e direitos negativos. 
Essa dicotomia pretenderia diferenciar direitos que supõem presta-
ções pelo Estado de outros que são assegurados independentemente 
destas. Em geral, se suporia que as liberdades seriam direitos nega-
tivos. Ocorre que a garantia das liberdades supõe um custo para o 
Estado, como por exemplo, a garantia judicial das liberdades. Outra 
afirmação criticada é de que o sistema legal simplesmente protege e 
defende a propriedade; o próprio direito de propriedade é definido e 
criado por esse sistema legal. Isso significa que o direito de proprie-
dade depende do sistema legal e tem um custo, não podendo existir 
sem que o Estado existisse. A tese libertária do direito moral de pro-
priedade é infundada, na avaliação de Holmes&Sunstein.  Talvez a 
tese mais conhecida da obra de Holmes& Sunstein, e por isso mesmo 
a transposta de forma mais equivocada, é aquela que constata como 
a escassez afeta a liberdade, levando à conclusão de que os direitos 
não são absolutos. Numa associação com as obras que se dedicam 
à análise econômica do direito, se supõe equivocadamente que ela 

14  HOLMES&SUNSTEIN, 1999, p.104.
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pretenda subordina os direitos aos seus custos econômicos. Não é, 
em absoluto, esse o propósito do Holmes& Sunstein. Pelo contrário, 
na lição dos autores, os direitos não perdem seu valor intrínseco, 
e não se justificaria a sua não proteção, a não ser diante de outros 
interesses constitucionais mais relevantes. No entanto, numa visão 
pragmática do direito não se pode ignorar os custos orçamentários:

A resposta é sim: alguns interesses têm valor intrínseco. Mas 
mesmo valores intrínsecos têm custos; eles não podem exis-
tir sem o esforço público e um gasto substancial de recursos. 
Proteger direitos que são válidos por eles mesmos, envolverá 
perigos, reversões, efeitos colaterais não desejados, custos de 
oportunidade e outros problemas, para eles há poucos ga-
nhos sem perdas.1516

O que se coloca como central para Holmes& Sunstein em 
sua The Cost of Rights, é  a necessidade de repensar o sistema tribu-
tário, considerando os custos dos direitos para o Estado. Talvez uma 
das melhores conexões entre os custos dos direitos fundamentais e 
a realidade do estado fiscal é a proposta por José Casalta Nabais, em 
um texto amplamente publicado no Brasil A Face Oculta dos Direitos 
Fundamentais: Os Deveres e os Custos dos Direitos.17 Uma das ideias 
expressas por Casalta Nabais é a necessidade de superar o esqueci-
mento dos deveres fundamentais:

De resto as constituições, mesmo quando não o dizem, in-
tegram diversos deveres fundamentais. A este respeito, po-
demos mesmo considerar que historicamente se foram for-
mando tantas camadas de deveres fundamentais quantas as 
camadas de direitos. E assim temos os deveres que vêm da 
época liberal, como os deveres de defesa da pátria e de pagar 
impostos; temos os deveres que são o contributo da “revolu-
ção democrática”, consubstanciada na conquista do sufrágio 

15   “The answer is yes: some interests do have intrinsic value. But even 
intrinsic goods have costs; they cannot exist without public effort and a 
substantial expenditure of resources. Protecting rights that are valued for 
their own sake will entail dangers, downsides, unintended side effects, op-
portunity costs, and other troubles, for there are few gains without losses”.
16  HOLMES&SUNSTEIN,1999, p.104. 
17   NABAIS, 2005, p.5.
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universal, que nos deixou os deveres políticos como os de-
veres de sufrágio e de participação política; temos, enfim, os 
deveres que constituem o apport do estado social, ou seja, 
os deveres econômicos sociais e culturais, como os deveres 
de subscrever um sistema de segurança social, de proteger a 
saúde, de freqüentar o ensino básico, etc.18

No que tange ao regime de tais deveres fundamentais, en-
sina-nos o mestre luso que é o mesmo dos direitos fundamentais. 
Ao contrário, porém, dos direitos fundamentais, os deveres não te-
riam, via de regra, o seu conteúdo concretizado na Constituição, de-
mandando concretização legal. A concretização dos deveres, e dos 
direitos também, geram custos. Os custos podem ser classificados: 
existem aqueles ligados à própria existência e sobrevivência do es-
tado (por exemplo, o dever de defesa da pátria), os ligados ao fun-
cionamento democrático do Estado (v.g., o dever de votar) e, ainda, 
os chamados custos em sentido estrito ou custos financeiros públi-
cos (concretizados no dever de pagar impostos). Citando Holmes& 
Sunstein, Casalta Nabais reitera que todos os direitos têm custos fi-
nanceiros públicos, “Por conseguinte, não há direitos gratuitos, di-
reitos de borla, uma vez que todos eles se nos apresentam como bens 
públicos em sentido estrito”19 .

Não vivemos em um estado patrimonial, em que as receitas 
advêm do patrimônio público, mas de um estado cujas receitas são 
originadas de tributo. Vivemos em um Estado fiscal:

O que significa que os actuais impostos são um preço: o pre-
ço que todos, enquanto integrantes de uma dada comunida-
de organizada em estado (moderno), pagamos por termos 
a sociedade que temos. Ou seja, por dispormos de uma so-
ciedade assente na liberdade, de um lado, e num mínimo de 
solidariedade, de outro.20

É possível falar de uma cidadania fiscal, na qual todos os 
cidadãos suportam o Estado, sendo destinatários do dever de pagar 
impostos, na lição de Casalta Nabais. Os cidadãos têm o dever de 

18  NABAIS, 2005, p.15.
19  NABAIS,2005, p.21.
20  NABAIS, 2005, p.26.
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pagar impostos, mas tem o direito de opinar sobre a questão dos 
impostos e acerca da justiça ou injustiça fiscal.

Casalta Nabais cuidou do dever fundamental de pagar im-
postos, analisando os limites constitucionais da tributação. Isso por-
que, como já foi dito, não é qualquer imposto que pode constituir 
um dever de pagar, mas só aquele que se coloca dentro desses limi-
tes; estamos aqui no terreno de uma “justificação” geral dos impos-
tos21. As teorias positivistas destacam os limites formais da tribu-
tação como o princípio da legalidade formal (da reserva da lei, da 
praticabilidade – para o positivista jurídico preocupado), o princí-
pio da segurança jurídica (proteção da confiança, irretroatividade e 
retroatividade mais benéfica). Mas certamente, os limites materiais 
devem ser destacados do ponto de vista de uma justiça tributária. 
Dentre os limites materiais avulta a importância do princípio da ca-
pacidade contributiva, cuja reabilitação contemporânea nada mais 
seria do que “a expressão da tentativa da afirmação da ideia do esta-
do de direito material, no cada vez mais absorvente e indomesticável 
domínio da tributação...”.22 A capacidade contributiva  conjugaria o 
princípio da igualdade fiscal com a identificação de um critério justo 
para a discriminação entre contribuintes, compreendendo ainda o 
respeito a um limite mínimo (mínimo existencial) e um limite máxi-
mo (confisco). Teríamos, ainda, o próprio princípio da igualdade fis-
cal, (identificado com a própria idéia da generalidade da tributação, 
com a exclusão da adoção de critérios puramente subjetivos para sua 
incidência, bem como a uniformidade de impostos, ou seja, a ado-
ção de um critério uniforme para a incidência dos tributos). Por fim, 
instar lembrar, reiterando as lições de Casalta Nabais, o princípio do 
Estado Social, que funda a progressividade do sistema (a perspectiva 
de os que tem mais, devem pagar mais), bem como a utilização ou 
instrumentalização extrafiscal dos impostos.

Também para Klaus Tipke a busca de um princípio tributá-
rio justo aplicável a todos os impostos com fins fiscais levaria a iden-
tificar como tal o princípio da capacidade econômica, com respeito 
ao limite do mínimo existencial. Nesse propósito, Tipke salienta al-
gumas questões a serem postas quanto aos sistemas tributários hoje 
existentes: o imposto de renda gera tributação de salários, mas nem 

21   NABAIS, 2004, p. 315.
22   NABAIS, 2004, p.445. 
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sempre a tributação de outras rendas, na mesma proporção; ademais, 
os impostos sobre patrimônio encontram grande obstáculo, sendo 
às vezes muito difícil estabelecer um tributo sobre grandes fortunas; 
além disso, o imposto sobre o valor agregado ou sobre a aquisição de 
imóveis seriam antídoto de prudência fiscal, já que nesse terreno a 
evasão é mais difícil, ainda que seja mais difícil quanto a tais impos-
tos a proteção do mínimo existencial. É bom salientar que quanto ao 
limite máximo da tributação (a proibição de confisco), Tipke propõe 
uma postura restritiva judicial em relação ao critério legal, diante 
da complexidade mesma  da definição de carga tributária excessi-
va ( porque seriam os tribunais os guardiões da moralidade fiscal?). 
Quanto aos impostos não fiscais, com fins sociais, devem eles ter por 
fundamento uma razão de interesse geral, que tenha, ao menos, tan-
to peso quanto a igualdade de gravame segundo a capacidade eco-
nômica. Por fim, K. Tipke nos recorda em tema de justiça tributária, 
quanto à importância de uma regulamentação procedimental que 
permita a igualdade na aplicação da lei tributária (atentando-se para 
a relevância dos processos e procedimentos tributários em geral).

Na consecução de um sistema tributário democrático, Agús-
tin Menéndez23 nos lembra que a identificação dos contribuintes, das 
alíquotas, das bases de cálculo e outros fatores relevantes da quantifi-
cação da carga tributaria devem ser resultados de lei, aprovada pelo 
Parlamento, sendo que as exceções a esse princípio devem ser bem 
justificadas, sendo que a participação do cidadão estaria articulada 
em dois momentos, na elaboração da lei orçamentária e das próprias 
leis tributárias.  Saliente-se que os próprios mecanismos tributá-
rios podem se constituir em instrumentos para coletar informações 
quanto às preferencias individuais e quanto às despesas públicas e o 
contribuinte deve ser informado quanto às correlações entre tributos 
e despesas públicas. Nesse propósito, todos os eventos que concre-
tizem um valor econômico poderiam ser considerados como bases 
tributárias, não devendo os tributos recair exclusivamente sobre a 
acumulação de renda, mas também sobre a possessão de riqueza ou 
de estoque de capital ou de recursos econômicos. Reitera Menéndez 
a concepção de que a tributação da renda não pode atingir o in-
dispensável para a subsistência, devendo haver uma graduação com 
referência às circunstâncias pessoais do contribuinte, sempre que 

23  MENÉNDEZ, 2001, p.305.
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possível, com base em fatores objetivos, justificáveis, como a pro-
gressividade. No outro extremo, o sistema tributário ou cada tributo 
em particular não pode exaurir a capacidade de contribuir do indi-
víduo. Do ponto de vista democrático, a legislação tributária deveria 
ser o mais clara possível, para que possa ser discutida publicamente, 
permitindo aos agentes privados a previsão das condutas que lhes 
sejam preferíveis. Por isso mesmo, lembra Menéndez, a modificação 
da legislação tributária deve se dar de forma tal que haja o respeito 
pela possibilidade de previsão das condutas por ela influenciadas. 
Por fim, e principalmente, a administração tributária deveria ser vis-
ta como agente dos contribuintes, já que seu objetiva seria a aplica-
ção justa do sistema tributário e não a mera arrecadação.

Não nos deteremos mais detidamente na relevância, em 
tempos de neoconstitucionalismo, do princípio da capacidade con-
tributiva, como crucial para o controle material de constitucionali-
dade das normas tributárias.  O que cumpre reforçar é a percepção 
de que o sistema de justiça material subjacente à Constituição nor-
teia também o sistema constitucional tributário. E deve definir, com 
a participação do cidadão, não somente como devem ser distribuí-
das as cargas tributárias, mas também como serão gastos os recursos 
tributários arrecadados. No capítulo seguinte, procuramos investi-
gar a relação entre finanças públicas e desenvolvimento, procurando 
explicitar o papel de políticas públicas que visam o desenvolvimento 
“como processo de expansão das liberdades reais”24, nas palavras de 
Amartya Sen.

3. O Papel do Cidadão na definição e implementação das polí-
ticas públicas e a tributação – considerações sobre a realidade 
brasileira.

Retomando os aspectos apresentados no transcorrer do pre-
sente artigo, é possível concluir com a afirmação do papel central 
do cidadão no controle da gestão pública e do sistema tributário. 
A cidadania fiscal supõe o controle social e não pode ser concebida 
sem ele. Ademais, se partirmos da concepção de Amartya Sen de 
desenvolvimento como expansão das liberdades substantivas, mas 
ainda avulta tal importância, pois que as políticas públicas são sus-
24  SEN, 2000, p.17.
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tentadas pelos recursos arrecadados por meio de tributos e devem 
ser eleitas pelos cidadãos e geridas com a participação e controles  
populares.  No que tange à definição da própria política tributária, 
também a participação dos cidadãos é decisiva na legitimidade de 
todo o sistema tributário.

Essa participação não deveria se dar somente através do 
processo de representação política no parlamento, mas através do 
debate público e esclarecimento acerca dos temas concernentes à tri-
butação.  Veicula-se, muitas vezes, a concepção de que tais questões 
são por demais herméticas para suscitarem o interesse dos cidadãos 
leigos; ocorre que, subjacente às opções técnicas, estão sempre deci-
sões políticas sobre o que é relevante para uma sociedade. Tais deci-
sões, portanto, não devem ser tomadas por razões oportunistas ou 
sem um debate amplo e democrático.

É bom lembrar que a definição da justiça do sistema tributá-
rio não pode ser pensada de forma dissociada das próprias políticas 
empreendidas, visando o desenvolvimento como liberdade. Algumas 
questões deveriam ser necessariamente postas em discussão pública, 
buscando uma reforma do sistema tributário no propósito de sua 
definição em termos democráticos: a) A política tributária define o 
limite entre aquilo que irá para o gasto público e os bens que ficarão 
sob responsabilidade privada. Logo, quais são os bens públicos? O 
que deve ser garantido pelo Estado, considerando que tais receitas 
tributárias sustentarão tais bens? b) considerando que o sistema tri-
butário também pode ter um papel redistributivo, quem pagará por 
tais bens públicos?  A distribuição da carga não pode e não deve ser 
proporcional ao “gasto” do bem público. Coloca-se aqui a questão do 
sistema tributário proporcional e da gradação das alíquotas – a pro-
gressividade; 3) levando em conta que as políticas tributárias podem 
elas mesmas ser redistributivas, por meio de transferências redis-
tributivas (recursos que são tirados de um e mantidas com outros), 
devem ser discutidos benefícios específicos, de natureza tributária 
ou não, sustentados pela arrecadação tributária. 

Que teoria melhor alicerçaria essa discussão pública indis-
pensável para uma verdadeira reforma tributária? O grande trunfo 
dessa teoria deveria ser a manutenção de uma perspectiva univer-
salista, identificada com o parâmetro posto pelos direitos humanos, 
indispensável para uma crítica das próprias práticas sociais e políti-
cas, sem que deixe de considerar os contextos em que os direitos – e 
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as pessoas- existem. Essa atenção ao particular, ao específico, decor-
re de que a compreensão geral dos direitos pode também se prestar 
a uma interpretação que não considere as perspectivas de vida das 
pessoas, onde existem conflitos entre direitos. À rigor, é normalmen-
te nesses contextos que a injustiça estrutural e institucional acaba 
gerando sofrimento institucional e estrutural. 

O caminho proposto para essa teoria alternativa parte do 
chamado “paradigma do julgamento” 25. De forma sintética, identi-
fica-se tal paradigma com a proposta de pensar o direito como um 
âmbito de decisão de conflitos em uma realidade política, caracteri-
zada pelo desacordo comunicativo. É preciso basear tal teoria num 
modelo dialógico da razão, que não vise simplesmente de buscar “a 
força do melhor argumento” (como pretende a teoria de J. Haber-
mas, por exemplo), mas “de dar conta da importância ao potencial 
crítico da dinâmica do julgamento no curso da argumentação”. O 
“paradigma do julgamento” parte da teoria do julgamento proposta 
por I.Kant na Crítica da Faculdade do Juízo, no qual “o pensamento 
alargado” ganha consubstancial importância, “pensar se colocando 
na posição do outro’’, incorpora a releitura arendtiana da teoria do 
juízo político, repercutindo ainda as críticas quanto à uma idealiza-
ção na relação entre as Y, marcadas pela assimetria, como nos ensi-
na Iris Marion Young26. Essa relação assimétrica, ao mesmo tempo 
que considera a relação entre elas como determinante para se alargar 
o pensamento, sem como isso idealizar a situação de discurso, não 
supondo uma capacidade isenta das condições concretas do julga-
mento. Mas, que se deve a partir dessa faculdade, buscar o universal, 
através da nossa capacidade imaginativa. Uma teoria do julgamento 
político permite que se conceba uma teoria que possa ser crítica a 
um mundo desprovido de agência no sentido de uma capacidade de 
determinação racional dos objetivos, ainda que seja um mundo em 
que o sujeito tenha primazia, mas essa primazia se funda num impe-
rativo de eficiência que dirige a economia e o Estado. Uma crítica da 
dominação sistêmica – que se caracteriza pela reação à existência de 
causas estruturais de sofrimento – como a exclusão e a desigualdade, 
pode ser melhor desenvolvida do ponto de vista de uma teoria do 
julgamento. Isso porque o discurso jurídico passa a ser percebido 

25  FERRARA,2008, p. 21.
26  YOUNG, 2002, p.64.
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não como justificado por si mesmo, independentemente do contexto 
político, mas também ele não é visto como um discurso que traduz 
simplesmente os interesses estratégicos em jogo. O discurso jurídico 
deve ser visto, ao mesmo tempo, como meio de expressão do poder 
econômico e político, mas de outro lado, como meio de explicitar o 
sofrimento imposto por meio dos processos de exclusão e domina-
ção que permeiam a sociedade.  27 

Uma teoria da justiça política deve abandonar o ideal de 
busca de um consenso político, mas não pode desqualificar o papel 
da comunicação democrática. Em termos de teoria da justiça, isso 
significaria a busca de um acordo quanto à relevância dos assuntos 
em discussão sobre a justiça.  Saliente-se que não se trata de um 
acordo quanto aos assuntos em si, mas quanto à sua relevância. O 
que estaria em relevo nesse momento, não seria o conteúdo das rei-
vindicações de justiça, mas a forma como, elas estão “codificadas”, 
ou seja, o foco seria a articulação dos pontos de referência e distin-
ções conceituais com base nos quais os argumentos são formulados 
e compreendidos pelos participantes. Um primeiro passo seria, por-
tanto, a apreciação das distinções conceituais e pontos de referência 
que estão na base do processo argumentativo, que não objetivará 
necessariamente ao consenso. Albena Azmanova afirma que tais 
“códigos” são “phronéticos” (numa referência à phronesis dos anti-
gos), pois eles só poderiam ser discernidos pela experiência, assunto 
da inteligência prática28. É nesse primeiro degrau que muitas vezes 
ocorre, por exemplo, a exclusão de determinados grupos de pesso-
as da deliberação pública ou a irrelevância inexplicável de alguns 
temas ou questões. Um discurso inclusivo supõe a discussão prévia 
sobre essas razões públicas (esses códigos), que devem ser postas li-
vremente em debate. É possível imaginar que um discurso jurídico 
inclusivo deve também se deter sobre essa constituição “phronética” 
das razões públicas, já que é nesse nível que muitas vezes se pode ter 
uma aplicação do direito que não homenageie o máximo possível o 
princípio democrático. Por que determinados grupos não são ouvi-
dos ou sub-representados quando se expressam na esfera pública? 
Por que determinadas questões ganham relevância no processo ar-
gumentativo e outras não?

27   YOUNG, 2002, p.64.  
28  AZMANOVA, 2012, p.219.
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O segundo degrau de crítica para Azmanova, pode ser com-
preendido a partir da noção de “mentalidade alargada” ou “pensa-
mento alargado” tão relevante na releitura arendtiana da Terceira 
Crítica de Kant29. Nesse segundo degrau, o conteúdo dos argumen-
tos é considerado, mas o que se propõe é um alargamento do pon-
to de vista dos sujeitos envolvidos no processo discursivo, para que 
considerem também a perspectiva dos outros. O que se objetiva, é 
a atenção do sujeito para os pontos de referência de que reclama o 
seu oponente, uma disposição para colocar em debate esses pontos, 
aceitos muitas vezes como fatos naturais, acima de qualquer debate. 
O resultado pode ser a desestabilização das posições rivais na dis-
cussão sobre a justiça das normas e se chegar a uma nova relação 
entre os pontos de referência das partes envolvidas, numa versão 
contemporânea da maiêutica socrática. 

Para Azmanova, existiria ainda um terceiro degrau, que 
constituiria no julgar como crítica da ideologia; isso significa o des-
velamento das fontes estruturais de injustiça propiciado. Aqui se cui-
daria de colocar como tarefa das deliberações públicas tornar visível 
as omissões (silêncios) que estão implicados na tematização das in-
justiças sociais; tornando explícitos os caminhos do conflito social: 
“...para o julgamento discursivo ter força emancipatória e crítica, ele 
deve ser visto como um processo no qual as reivindicações norma-
tivas obtém sua validade não por referência a princípios universais, 
mas como uma questão de generalização do escopo e gradação da 
relevância dessas reivindicações de justiça em vista de remediar a 
injustiça social”

Do ponto de vista aqui exposto, uma teoria da justiça da tri-
butação deve considerar que a questão do aperfeiçoamento do sis-
tema não é uma questão política ou moral, mas também jurídica. 
Logo, o sistema tributário deve ser aperfeiçoado, não somente em 
função da moralidade subjacente, mas porque a referida moralidade 
política se traduz em preceitos constitucionais que foram escolhidos 
pela sociedade política e eleitos como relevantes para a própria de-
mocracia deliberativa.  Nesse sentido, também se refutariam aqui as 
teorias utilitaristas, focadas em critérios de mensuração da satisfação 
das necessidades humanas, sem uma percepção maior das questões 
de auto-respeito, da dignidade, da efetiva liberdade de escolha das 

29  AZMANOVA, 2012, p.219.
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pessoas, ou das capacidades, na formulação de Amartya Sen. Isso 
porque as escolhas constitucionais feitas apontam para outros parâ-
metros para as políticas do Estado, parâmetros em que a questão da 
dignidade e da liberdade das pessoas é importante.

Quanto a importância da ética para a eleição e implemen-
tação de políticas públicas, é bom salientar que uma política públi-
ca (seja a própria política tributária, sejam as políticas públicas que 
são financiadas por ela) se concebe no seu tempo histórico, no seu 
entorno institucional e das redes sociais em que se sustenta30. Com 
efeito, uma política pública não consiste somente num conjunto de 
definições, normas, procedimentos e atores, mas é, sobretudo, uma 
afirmação de valores, como nos lembra Merino. A própria imple-
mentação exitosa de uma política pressupõe capacidade de adapta-
ção e compromisso com os valores previamente assumidos.

Quando se vislumbra os vários aspectos que uma reforma 
tributária realmente democrática contemplaria, se chega a consi-
derar que ela seria impossível na realidade política. Os atores rele-
vantes para a escolha e implementação de tais políticas públicas não 
parecem especialmente mobilizados nesse sentido. Talvez, estrategi-
camente, tenha que se se buscar conquistar pequenas modificações, 
mas estruturais, em nosso sistema tributário que possam diminuir 
sua injustiça, abandonando-se uma “teoria ideal”, ecoando a críti-
ca de Amartya Sen em relação à teoria de John Rawls.  Outra ideia 
bastante interessante é a de experimentalismo democrático: buscar 
novas formas de lidar com a tributação e com o sistema tributário 
que, revertendo as forças concentradoras de capital do capitalismo 
global, tragam mais justiça política para uma sociedade que busca 
o desenvolvimento como liberdade. A busca de alternativas para 
a política tributária que sejam viáveis na sua proposição e imple-
mentação nos dias atuais, mesmo que não sejam as ideais, mas que 
possam contribuir para mexer com as estruturas que sustentam um 
sistema econômico excludente. Sugere-se pensar em termos de polí-
ticas tributárias exemplares, que possam se constituir em referência 
para a política tributária como um todo e para outras políticas pú-
blicas (por exemplo, estabelecer uma tributação sobre a renda que 
não discrimine tanto pessoas físicas e pessoas jurídicas, do ponto 
de vista da carga tributária ou a  restrição aos benefícios tributários 

30  MERINO,2008,p.22.



502 • CAPÍTULO 19

concedidos sem nenhum parâmetro razoável, que possa sustentar a 
sua manutenção).

Conclusão 

Como proposto, se cuida de compreender a conexão entre 
políticas públicas, tributação e desenvolvimento, trazendo tal refle-
xão para uma apreciação dos caminhos de uma reforma tributária 
no Brasil.  Seria possível enunciar algumas considerações finais, à 
guisa de conclusão, suscitadas pela relação entre justiça política e 
tributação, pela necessidade de reforma tributária, e da conexão in-
dispensável dessa questão com as temáticas do desenvolvimento e 
das políticas públicas. 

Vislumbrando-se o desenvolvimento como liberdade, como 
formulado por Amartya Sen, afere-se que o reconhecimento da con-
dição de agente do cidadão, leva à afirmação da importância de que 
os próprios cidadãos participem da gestão da política tributária. A 
política tributária, além da sua possível dimensão distributiva ou re-
distributiva, é também a grande forma de receitas fiscais, indispen-
sáveis para viabilizar as políticas públicas essenciais, como aqueles 
na hora de saúde, educação, segurança pública.

Além disso, a matéria tributária envolve uma tecnicidade, 
que parece afastar o tema do controle popular.  As grandes escolhas, 
os grandes temas, devem ser submetidos ao debate público, não se 
justificando a não participação popular. Ao contrário do que se co-
loca no senso comum, não há como pensar a existência do Estado 
contemporâneo sem as receitas tributárias. Não é possível pleitear, 
por exemplo, significativas políticas sociais e imaginar que elas se 
conceberão sem custos. E havendo custos, depende-se de receitas 
tributárias. A tese libertária equaciona tributação mínima com Es-
tado mínimo, supondo que exista uma justiça na propriedade antes 
da incidência da tributação, o que não é verdade, como nos mostra 
Nagel & Murphy. Nem se imagine que as liberdades fundamentais 
possam ser fruídas sem que haja custos para o Estado. Holmes & 
Sunstein, em obra já clássica, demonstraram que os direitos têm cus-
tos, já que a efetiva liberdade supõe a sua garantia pelas instituições 
públicas. No mesmo sentido, Casalta Nabais que se refere à tribu-
tação como a face oculta dos direitos fundamentais. O jurista luso, 
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ao pensar um sistema tributário mais justo, preconiza a exclusão de 
critérios puramente subjetivos de incidência, sendo relevante bem 
definir os limites mínimos e máximos da tributação, respeitando-se 
o mínimo existencial e evitando-se o confisco dos bens ou a inviabi-
lização da atividade a ser tributada. 

Em Klaus Tipke, encontramos, dentre outras recomenda-
ções, a igualdade na aplicação da lei tributária (devendo-se lembrar 
que uma parte importante da injustiça tributária pode ser gerada 
pela complexidade da legislação processual tributária. Agustín Me-
nendez, em complemento, salienta a importância da ampliação das 
bases tributárias (que não podem se reduzir à renda ou ao consu-
mo). Esse tema tem grande relevância hoje, em tempos de econo-
mia digital. Lembra, ainda, da importância da previsão das condutas 
influenciadas pela tributação, para que não haja surpresa para os 
contribuintes e para o próprio Estado. Cumpre lembrar ainda que 
os próprios mecanismos tributários podem coletar informações, que 
podem ser utilizadas para que se faça a conexão entre tributos e des-
pesas públicas, importante para a própria decisão acerca da política 
tributária a ser adotada.

É possível identificar algumas questões que poderiam nor-
tear o debate público acerca de uma reforma tributária: quais são os 
bens públicos, que devem ser bancados pelos tributo;  considerando 
que o sistema tributário também pode ter um papel redistributivo, 
quem pagará por tais bens públicos;  e finalmente,  levando em conta 
que as políticas tributárias podem elas mesmas ser redistributivas, 
por meio de transferências redistributivas (recursos que são tirados 
de um e mantidas com outros), devem ser discutidos benefícios es-
pecíficos, de natureza tributária ou não, sustentados pela arrecada-
ção tributária. 

Por fim, levando em conta as dificuldades políticas para bus-
car uma reforma tributária ampla, efetiva na consecução da justiça 
tributária, propõe-se a discussão pública sobre algumas iniciativas 
“exemplares”, que possam chamar a atenção para o papel transfor-
mador da democratização da política tributária. A busca do sistema 
tributário justo se mostra tão distante que devemos utilizar a ima-
ginação política para encontrar soluções viáveis politicamente, seja 
do ponto de vista da criação da agenda política democrática, seja do 
ponto de vista da sua implementação.
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